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Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

27.05.2015 9ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

13.06.2015 918

27.05.2015 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.06.2015 1012

27.05.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.06.2015 1013

27.05.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.06.2015 1014

27.05.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

17.06.2015 1058

27.05.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

23.06.2015 1527



____________________________________________________________________________ 

28.05.2015 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

13.06.2015 923

28.05.2015 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.06.2015 1016

28.05.2015 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

23.06.2015 1532

28.05.2015 5ª Reunião Ordinária da

Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

24.06.2015 1572

29.05.2015 8ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada a

Entregar ao Senador da

República, Sr. Paulo Renato

Paim, o Título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas

Gerais

10.06.2015 509

01.06.2015 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

10.06.2015 542



____________________________________________________________________________ 

01.06.2015 3ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.06.2015 1018

01.06.2015 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.06.2015 1019

01.06.2015 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.06.2015 1020

01.06.2015 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.06.2015 1021

01.06.2015 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.06.2015 1022

02.06.2015 44ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

04.06.2015 143
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02.06.2015 9ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

10.06.2015 521

02.06.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.06.2015 1023

02.06.2015 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.06.2015 1028

02.06.2015 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.06.2015 1029

02.06.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.06.2015 1030

02.06.2015 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

17.06.2015 1059

02.06.2015 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

17.06.2015 1061



____________________________________________________________________________ 

02.06.2015 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.06.2015 1066

02.06.2015 9ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

24.06.2015 1574

03.06.2015 45ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

09.06.2015 348

03.06.2015 10ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

11.06.2015 552

03.06.2015 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.06.2015 1034

03.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

16.06.2015 1037

03.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

16.06.2015 1038



____________________________________________________________________________ 

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

03.06.2015 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Cultura e de

Direitos Humanos na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

16.06.2015 1041

03.06.2015 10ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

16.06.2015 1042

03.06.2015 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

18.06.2015 1248

03.06.2015 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Mulheres

23.06.2015 1533

03.06.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

23.06.2015 1534

03.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

24.06.2015 1575

08.06.2015 9ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

12.06.2015 745



____________________________________________________________________________ 

Legislatura – Destinada a

Homenagear a Rede Globo de

Televisão pelos 50 Anos de sua

Fundação

08.06.2015 4ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

16.06.2015 1044

08.06.2015 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.06.2015 1068

09.06.2015 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

11.06.2015 552

09.06.2015 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

23.06.2015 1536

09.06.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

23.06.2015 1537

09.06.2015 8ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

24.06.2015 1576



____________________________________________________________________________ 

outras Drogas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

09.06.2015 13ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

25.06.2015 1721

09.06.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

30.06.2015 2002

10.06.2015 46ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

12.06.2015 603

10.06.2015 12ª Reunião Ordinária da

Comissão de Minas e Energia

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

23.06.2015 1538

10.06.2015 11ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

23.06.2015 1539

10.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

23.06.2015 1540



____________________________________________________________________________ 

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

10.06.2015 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

24.06.2015 1578

10.06.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

30.06.2015 2004

11.06.2015 47ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

13.06.2015 773

11.06.2015 10ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada a

Homenagear a Polícia Militar

de Minas Gerais pelos 240

Anos de sua Fundação

16.06.2015 993

11.06.2015 6ª Reunião Ordinária da

Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

23.06.2015 1544

11.06.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais

23.06.2015 1546

11.06.2015 30ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

24.06.2015 1579



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

11.06.2015 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

24.06.2015 1579

12.06.2015 11ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada a

Homenagear o Município de

Pitangui pelos 300 Anos de sua

Fundação

19.06.2015 1306

12.06.2015 31ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

23.06.2015 1547

12.06.2015 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 35/2015

24.06.2015 1580

12.06.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

35/2015

24.06.2015 1581

12.06.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

25.06.2015 1723



____________________________________________________________________________ 

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

15.06.2015 12ª Reunião Especial da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura – Destinada a

Homenagear a Sociedade

Mineira de Cardiologia pelos 70

Anos de sua Fundação

20.06.2015 1440

15.06.2015 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

35/2015

23.06.2015 1548

15.06.2015 32ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

24.06.2015 1582

15.06.2015 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

25.06.2015 1724

15.06.2015 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

25.06.2015 1725



____________________________________________________________________________ 

15.06.2015 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

25.06.2015 1725

16.06.2015 48ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

18.06.2015 1074

16.06.2015 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

23.06.2015 1549

16.06.2015 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

23.06.2015 1549

16.06.2015 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação de

Júlia Amélia Mitraud Vieira para

o Cargo de Presidente da

Fundação de Arte de Ouro

Preto

23.06.2015 1552

16.06.2015 10ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

30.06.2015 2007



____________________________________________________________________________ 

16.06.2015 11ª Reunião Ordinária da

Comissão de Turismo,

Indústria, Comércio e

Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

30.06.2015 2007

17.06.2015 Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

19.06.2015 1306

17.06.2015 11ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

23.06.2015 1484

17.06.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

23.06.2015 1553

17.06.2015 34ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

23.06.2015 1554

17.06.2015 16ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

24.06.2015 1587

17.06.2015 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

30.06.2015 2008



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

17.06.2015 15ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 18ª Legislatura

30.06.2015 2009

18.06.2015 49ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

20.06.2015 1343

18.06.2015 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

23.06.2015 1556

18.06.2015 35ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

23.06.2015 1557

18.06.2015 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

35/2015

30.06.2015 2013

18.06.2015 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

30.06.2015 2014
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19.06.2015 36ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura

30.06.2015 2017

19.06.2015 13ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

30.06.2015 2018

22.06.2015 12ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

24.06.2015 1565

22.06.2015 3ª Reunião Conjunta das

Comissões de Fiscalização

Financeira e Orçamentária e de

Membros das Comissões

Permanentes - § 1º do Art. 204

do Regimento Interno na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

30.06.2015 2019

22.06.2015 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 18ª Legislatura

30.06.2015 2020

23.06.2015 50ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

25.06.2015 1614
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24.06.2015 51ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

26.06.2015 1734

25.06.2015 52ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

18ª Legislatura

27.06.2015 1873
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3/2015, EM

11/3/2015

Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os deputados Rogério Correia, João Leite e Tiago Ulisses, membros da supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Durval  Ângelo,  Dilzon  Melo,

Carlos  Pimenta,  Sargento  Rodrigues,  Gustavo  Valadares,  Agostinho  Patrus  Filho,

Duarte Bechir, Paulo Lamac e Tito Torres. Havendo número regimental, o presidente

ad hoc, deputado João Leite, 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.  Registram-se  as

candidaturas do deputado Rogério Correia para presidente  e  da deputada Marília

Campos para vice-presidente. Submetidas as candidaturas a votação pelo processo

nominal, cada uma por sua vez, registra-se o voto em branco do deputado João Leite

em ambas as candidaturas, sendo o presidente e a vice-presidenta eleitos por maioria

de votos. O presidente ad hoc, deputado João Leite, proclama o resultado da eleição,

declara empossado como presidente o deputado Rogério Correia, a quem passa a

direção dos trabalhos. O presidente agradece a confiança nele depositada e declara

empossada como vice-presidenta a deputada Marília Campos. Cumprida a finalidade

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

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Rogério Correia, presidente – Cabo Júlio – Durval Ângelo – Tito Torres.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4/2015, EM

12/3/2015

Às 11h6min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados  Emidinho  Madeira,  Gustavo  Corrêa  e  Anselmo  José  Domingos
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(substituindo o deputado Fred Costa, por indicação da liderança do BCMG), membros

da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  a  presidenta  ad  hoc,

deputada Marília Campos, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser

lida, por ser a primeira reunião da comissão. A presidência informa que a reunião se

destina  a  eleger  o  presidente  e  o  vice-presidente.  Ato  contínuo,  a  presidenta

comunica  o  recebimento  dos  requerimentos  de  candidatura  da  deputada  Marília

Campos, para o cargo de presidenta da comissão, e do deputado Emidinho Madeira,

para o cargo de vice-presidente. Realizada a votação, são eleitos, por unanimidade, a

deputada Marília Campos para o cargo de presidenta e o deputado Emidinho Madeira

para  o  cargo  de vice-presidente.  A presidenta  ad hoc empossa o  vice-presidente

eleito e lhe passa a direção dos trabalhos da comissão. O vice-presidente deputado

Emidinho Madeira empossa a presidenta eleita, que retoma a direção dos trabalhos e

avoca a si a relatoria 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, 26 de maio de 2015.

Marília Campos, presidente – Anselmo José Domingos – Elismar Prado.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 6/5/2015

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Carlos  Pimenta,  Doutor  Jean  Freire,  Glaycon  Franco  e  Celinho  do  Sinttrocel,

membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Durval

Ângelo,  Antônio  Carlos  Arantes,  Cabo  Júlio,  Duarte  Bechir  e  Cristiano  Silveira.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do art. 120, III, do

Regimento  Interno,  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  e-mails da  Sra.  Maria  de  Lurdes  Alves  Wenceslau,

solicitando apoio dos membros desta comissão para aprovação dos Projetos de Lei

nºs 380 e 691/2015; e do Sr. Gustavo Sebba, deputado da Assembleia Legislativa do
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Estado de Goiás, informando que foi procurado por um funcionário do Hospital Nossa

Senhora  das  Graças,  de  Dom Joaquim,  MG,  solicitando auxílio  financeiro  para  a

manutenção da instituição. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

228/2015, no 1º turno, do qual designou como relator o deputado Doutor Jean Freire.

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

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

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 274/2015 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: deputado Glaycon Franco). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

os Requerimentos nºs 530 e 535/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

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

requerimentos:

nº  1.399/2015,  dos  deputados  Arlen  Santiago,  Doutor  Jean  Freire  e  Geraldo

Pimenta, em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a

situação da saúde nos municípios com a presença dos presidentes das Comissões

de Saúde das câmaras municipais de Minas Gerais;

nº 1.400/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Antônio Jorge e

Geraldo Pimenta,  em que solicitam seja encaminhado à  Secretaria  de  Estado de

Saúde pedido de informações sobre a agenda prevista para as unidades móveis de

mamografia do ano de 2015 para as regiões Norte, Jequitinhonha-Mucuri e Noroeste

de Minas;

nº 1.401/2015, dos deputados Arlen Santiago, Geraldo Pimenta, Antônio Jorge e

Doutor  Jean Freire,  em que solicitam seja  encaminhado ao Ministério  Público  do

Estado pedido de providências para que envie a esta comissão o relatório completo

de trabalho acerca dos 57 hospitais visitados por aquele órgão em 36 municípios;

nº 1.402/2015, dos deputados Arlen Santiago e Geraldo Pimenta, em que solicitam

seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para isentar da

cobrança do ICMS as contas de energia elétrica dos hospitais federais, públicos e

filantrópicos do Estado;
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nº 1.403/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para pagar todas as emendas

parlamentares da área da saúde, em especial aos hospitais e prefeituras do Norte de

Minas;

nº 1.404/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, a distribuição de medicamentos no Estado, tendo

em vista a dificuldade de acesso aos remédios distribuídos através das farmácias de

alto custo;

nº 1.405/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao

presidente  do  Tribunal  de Contas da União,  em Brasília,  para debater  o  teto dos

gastos na saúde pública que estão inviabilizando os atendimentos e a necessidade

de exames específicos para diagnóstico na área da cancerologia que não constam na

tabela do SUS, bem como discutir outras questões da área de saúde;

nº 1.406/2015, dos deputados Arlen Santiago e Geraldo Pimenta, em que solicitam

seja realizada visita aos seguintes órgãos de comunicação, para trocar informações

sobre a saúde pública no Estado: Rede Globo Minas, TV Alterosa Belo Horizonte, TV

Band Minas Gerais, Record Minas, Rádio Itatiaia, CBH BH, jornais Estado de Minas,

Hoje em Dia, Diário do Comércio, Edição do Brasil e O Tempo;

nº 1.407/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater, com a Associação Mineira de Municípios, a situação da saúde

nos municípios mineiros;

nº 1.408/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações quanto aos termos dos

Convênios nºs 681/2010 e 2.370/2013, firmados entre a Irmandade do Hospital da

Santa Casa de Poços de Caldas e o governo do Estado, destinados à construção da

segunda etapa de unidade de alta complexidade em oncologia;

nº 1.409/2015, do deputado Isauro Calais,  em que solicita seja realizada visita à

Secretaria de Estado de Saúde, em caráter de urgência, para debater os problemas e

apontar  soluções para a situação dos pequenos hospitais  da Zona da Mata,  pois

muitos encontram-se em dificuldades, com possibilidade de fechamento;

nº 1.410/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao
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governador do Estado pedido de providências para ampliar os leitos de UTI e para

solucionar  os  casos  de  pacientes  que  necessitam  de  atendimento  na  área  de

neurocirurgia nos hospitais do Vale do Aço;

nº 1.411/2015, dos deputados Geraldo Pimenta, Antônio Jorge, Doutor Jean Freire e

Glaycon Franco, em que solicitam seja realizada audiência pública, com a presença

da deputada federal Jandira Feghali, para debater o financiamento público das ações

e dos serviços de saúde, assim como a contribuição social do Imposto sobre Grandes

Fortunas;

nº 1.570/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  as  razões  da

indisponibilidade do medicamento Xeloda 500mg na rede pública de saúde da região

de Divinópolis, no mês de abril do corrente ano;

nº 1.572/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que sejam pagos

os  convênios  realizados,  por  meio  de  emendas,  com  hospitais  e  prefeituras  do

Estado, em especial os da região Norte de Minas.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 1.571/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre a incidência de câncer

no Município de Campo Belo, em comparação com a média estadual e nacional, e

sobre as possíveis causas da doença na região;

nº 1.573/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado manifestação de protesto  pelo  falecimento  da  Sra.  Enildes

Aparecida da Silva, decorrente do não fornecimento do medicamento Xeloda 500 mg,

que  havia  sido  solicitado  há  mais  de  30  dias  e  era  imprescindível  para  seu

tratamento;

nº 1.574/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao

presidente  do  Senado  Federal  para  apresentar  propostas  e  debater  as  questões

referentes ao apagão da saúde no Brasil;

nº 1.575/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada visita ao
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presidente  da  Câmara  dos  Deputados  para  apresentar  propostas  e  debater  as

questões referentes ao apagão da saúde no Brasil;

nº 1.576/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião

conjunta com as Comissões de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e outras

Drogas  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  para  debater,  em

audiência pública, as ações em favor das pessoas com deficiência, a inclusão social e

a acessibilidade desenvolvidas pelo Museu de Ciências Morfológicas da Universidade

Federal de Minas Gerais;

nº 1.577/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater os reflexos, para o Estado e os municípios, da nova redação

dada pela Emenda à Constituição nº 86 ao inciso I do §2º do art. 198 da Constituição

Federal, que dispõe sobre os percentuais mínimos de aplicação em ações e serviços

públicos de saúde.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Doutor Jean Freire – Carlos Pimenta – Ricardo Faria –

Glaycon Franco.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

26/5/2015

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Anselmo José

Domingos,  Fábio  Avelar  Oliveira  e  Geraldo  Pimenta,  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 Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a  reunião  se  destina  a eleger  o  vice-presidente.  A seguir,  anuncia o

registro  da  candidatura  do  deputado  Geraldo  Pimenta  para  vice-presidente.

Submetida a candidatura à votação, o referido deputado é eleito por  unanimidade
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para o cargo de vice-presidente. O presidente, deputado Anselmo José domingos,

declara empossado o deputado Geraldo Pimenta. Cumprida a finalidade da reunião, a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Fábio Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta –

Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe “torna obrigatória a

informação ao consumidor sobre os valores relativos à realização de orçamento”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  6/2/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto  veio  a  esta  comissão  para  receber  parecer  sobre  a  sua  juridicidade,

legalidade e constitucionalidade, na forma do art. 188, combinado com o art. 101, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob análise pretende obrigar, em seu art. 1º, o fornecedor de produto

ou serviço a informar ao consumidor sobre quaisquer despesas relativas à realização

de  orçamento.  O  parágrafo  único,  por  sua  vez,  determina  que  a  ausência  de

comprovação de que o consumidor concordou com o valor cobrado para a realização

do orçamento implica a sua gratuidade.

Cabe salientar, inicialmente, que matéria idêntica foi objeto de análise na legislatura

anterior,  caso  em  que  obteve  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que foi apresentado. Diante da inexistência

de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que  propiciassem  uma  nova

interpretação  da  matéria,  somos  levados  a  ratificar  o  posicionamento  expressado
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anteriormente e reproduzir a argumentação jurídica apresentada no parecer referente

ao Projeto de Lei nº 3.496/2012:

“(...) É necessário que o fornecedor informe ao consumidor adequadamente sobre

os valores cobrados para a realização do orçamento.  O dever de informar, quando

não está expresso no nosso ordenamento jurídico,  decorre do princípio da boa-fé

objetiva, que exige dos partícipes da relação contratual um comportamento calcado

na  lealdade,  seja  na  fase  pré-contratual,  no  curso  do  contrato  ou  na  fase  pós-

contratual.  Nesse  sentido,  saliente-se  que  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor

dispõe, no art. 6°, inciso III, que a informação será prestada de maneira adequada,

precisa e clara. A clareza da informação não decorre tão somente do princípio da boa-

fé objetiva; é, antes, a concretização do princípio da transparência, estatuído no art.

4° do mesmo diploma.

Nesse sentido, leciona Cláudia Lima Marques:

'O orçamento prévio poderá ser feito facilmente em determinados serviços de porte,

como construções,  pinturas;  mas apresenta  algumas dificuldades  nos serviços de

pequeno porte e nos consertos. Quanto aos consertos, se para elaborar o orçamento

é necessário transportar objeto, abri-lo ou executar qualquer serviço que já onere o

fornecedor,  a  solução está  em informar  ao  consumidor  que estes  pré-serviços  já

serão cobrados e estipular um valor para eles, de modo a cumprir as exigências de

transparência  nas  relações  de  consumo'.(Contratos  no  Código  de  Defesa  do

Consumidor: o novo regime das relações contratuais. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, p. 702.)

Considera-se que é dever do fornecedor conceder ao consumidor, que é a parte

presumidamente vulnerável na relação de consumo – consoante o art. 4º, inciso I, do

CDC –, o conhecimento prévio de todas as informações relevantes sobre o produto

ou serviço que lhe é oferecido (características, qualidade, quantidade, composição,

preço, garantia, prazos de validade, origem, riscos existentes à vida, à saúde ou à

segurança),  de  forma  clara,  correta,  ostensiva,  precisa  e  em  língua  portuguesa,

conforme estatui o art. 31 do mesmo código.  Não se pode desconsiderar, contudo,

que, em muitos casos, o consumidor é surpreendido com a cobrança de despesas

sobre as quais não foi, prévia e adequadamente, informado. Cite-se, como exemplo,

a cobrança para a confecção de orçamentos.
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É sabido que o CDC determina, genericamente, que o consumidor seja informado,

previamente e de forma clara, correta e ostensiva, sobre o produto ou serviço que lhe

é oferecido; no entanto, a fim de proteger o consumidor de práticas desleais,  nos

parece  importante  tornar  expressa  a  obrigação  do  fornecedor  de  informar  ao

consumidor sobre os valores relativos à realização de orçamentos, sob pena de se

presumi-la gratuita”.

Portanto, no que se refere aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, os quais

compete a esta comissão analisar, infere-se que a proposição institui normas sobre

produção e consumo com vistas à defesa do consumidor, sem, contudo, configurar

ingerência estatal  na atividade econômica, na medida em que apenas garante ao

consumidor amplo acesso ao direito à informação.

Dessa forma, restam respeitados os conteúdos dos princípios da livre iniciativa e da

defesa do consumidor.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 4/2015.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Geraldo  Pimenta  –

Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 547/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 547/2015, “acrescenta os §§ 9º e 10 ao art. 115

da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe sobre a cobrança de taxa pelos prestadores dos

serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de veículos no Estado.”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 20/3/2015,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento

Interno,  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

matéria.
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Fundamentação

A proposta em análise pretende acrescentar parágrafos ao art. 115 da Lei nº 6.763,

de 1975, estabelecendo que, para efeito da cobrança da taxa pelos prestadores dos

serviços  de  reboque,  resgate,  guincho  e  remoção  de  veículos  no  Estado,  se  o

proprietário  do  veículo  chegar  ao  local  da  apreensão  no  momento  entre  o

acionamento  do  reboque  e  a  chegada  dele,  o  agente  não  rebocará  o  veículo  e

notificará  o  proprietário  da  infração,  emitindo  uma guia  para  pagamento  no  valor

correspondente à 50% do valor total.

A proposição também acrescenta a obrigação de inserção de texto que reproduza o

teor dessa nova norma no documento de notificação emitido.

Em sua justificação, afirma o autor que o objetivo desse projeto é o de dar “ao

proprietário do veículo a possibilidade de não ter seu veículo apreendido, caso esteja

no local no momento em que o agente chegar, pagando uma taxa que corresponde a

50% do valor para o reboque do veículo.”.

Embora louvável a intenção do parlamentar, há óbices constitucionais e legais que

impedem a tramitação do projeto nesta Casa.

Pelo prisma jurídico-constitucional, é preciso dizer que a Constituição da República

estabelece de modo expresso a competência privativa da União para legislar sobre

trânsito e transporte (art. 22, XI).

No uso dessa prerrogativa constitucional, a União editou a Lei nº 9.503, de 1997,

que contém o Código de Trânsito Brasileiro, de observância compulsória em todo o

território nacional. Tal diploma legal prevê as diversas penalidades a serem aplicadas

em razão de infrações de trânsito, entre as quais a apreensão do veículo. Confira-se,

a propósito, o teor do art. 256, a seguir transcrito:

“Art.  256 – A autoridade de trânsito,  na  esfera das  competências  estabelecidas

neste  Código  e  dentro  de  sua  circunscrição,  deverá  aplicar,  às  infrações  nele

previstas, as seguintes penalidades:

I – advertência por escrito;

II – multa;

III – suspensão do direito de dirigir;

IV – apreensão do veículo;



71
____________________________________________________________________________

V – cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI – cassação da permissão para dirigir;

VII – frequência obrigatória em curso de reciclagem”.

Vê-se, pois, que não há espaço para a atuação legiferante do estado federado em

matéria de  trânsito  e  transporte,  a  qual  se acha inserida  no  rol  de  competências

legislativas privativas da União.

O  Supremo  Tribunal  Federal  vem  sistematicamente  declarando  a

inconstitucionalidade de leis estaduais que disponham sobre trânsito, por invadirem a

competência  da  União,  de  cujo  pronunciamento  são  exemplos  os  julgamentos

proferidos nas ADIs nºs 3.055-PR, 3.186-DF, 2.796-DF, 3.254-ES e 3.444-RS.

Trata-se,  portanto,  de  óbice  de  natureza  intransponível,  razão  pela  qual  a

proposição não tem como prosperar nesta Casa Legislativa.

Ademais, tendo em vista que os serviços a que se refere o subitem 5.8 da Tabela D

da  Lei  nº  6.763,  de  1975,  em  geral,  são  prestados  por  particulares,  cumpre-nos

esclarecer o seguinte: o Decreto nº 44.885, de 2008, que dispõe sobre normas de

credenciamento  de  pessoa natural  ou  jurídica  para  o  exercício  das atividades de

remoção e guarda, em depósito, de veículo automotor por infringência à legislação de

trânsito de competência do Detran-MG, estabelece, em seu art. 24, que será cobrado

preço  a  ser  pago  pelo  proprietário-usuário,  diretamente  à  credenciada  e

exclusivamente mediante depósito em sua conta corrente, sendo o preço fixado em

resolução conjunta da chefia de Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Fazenda,

mediante  proposta  da  chefia  do  Detran-MG.  Na  composição  dos  preços  serão

incluídas  todas  as  despesas  de  operação  do  pátio,  diretas  ou  indiretas,

compreendidas  as  despesas  de  administração,  mão  de  obra,  encargos  sociais,

trabalhistas  e  previdenciários,  materiais  de  consumo,  combustíveis,  seguros,

impostos, taxas, contribuições, amortizações e depreciação, além de outras despesas

financeiras e do lucro da credenciada.

Há no credenciamento  uma contratação  direta,  em  virtude da inexigibilidade  de

licitação, na qual o poder público não seleciona apenas um participante, mas sim pré-

qualifica  todos  os  interessados  que  preencham  os  requisitos  previstos  no  ato

convocatório. Dessa forma, no credenciamento não há apresentação de propostas,
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pois o valor a ser pago já foi fixado pela administração, ou seja, não há competição

(inexigibilidade de licitação), sendo todos igualmente credenciados.

Verifica-se, assim, que há um contrato administrativo entre o particular responsável

pela remoção dos veículos e o poder público, cabendo ao Estado o poder de fiscalizar

e controlar  o ajuste,  observado o princípio do equilíbrio  financeiro.  É interessante

observar que,  quando o Estado celebra esse tipo de avença,  ele não transfere a

titularidade do serviço para o particular, mas tão somente a sua execução, uma vez

que o Estado continua sendo o último responsável pela adequada e correta prestação

do serviço de forma a melhor atender às necessidades coletivas.

De  maneira  geral,  nos  contratos  administrativos,  o  poder  público  goza  de  um

conjunto de prerrogativas, entre as quais se destacam o poder de alteração unilateral,

observados  os  limites  legais,  e  o  poder  de  rescisão  unilateral  e  de  aplicação  de

penalidades,  no  caso  de  descumprimento  das  cláusulas  contratuais.  Tais

prerrogativas  exorbitantes  que  o  direito  positivo  assegura  à  administração  estão

vinculadas  ao  interesse  público,  razão  pela  qual  não  se  admitem  alterações

unilaterais para a satisfação de interesses particulares. Se é verdade que o Estado

desfruta vários poderes nessa relação contratual para melhor defender o interesse da

coletividade,  não  é  menos  verdade  que  o  particular  também  desfruta  garantias,

principalmente  a  do  equilíbrio  financeiro  do  contrato,  que  é  a  relação  entre  os

encargos  do  contratante  e  a  remuneração  que lhe  é  devida.  É exatamente  essa

cláusula econômica que assegura o lucro do particular contratante, a qual não pode

ser  desrespeitada  pela  administração,  pois  se  trata  de  uma  restrição  legal  aos

poderes especiais do Estado.

O legislador não pode ignorar as relações contratuais travadas com fundamento na

lei  e  em plena vigência,  pois,  a rigor,  constituem atos jurídicos perfeitos  e,  nessa

condição, estariam imunes a modificações legislativas supervenientes. Nesse ponto,

saliente-se  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  tem  se  manifestado  pela

inconstitucionalidade de leis estaduais que interferem nos contratos em curso e criam

outras obrigações para os contratados, sob o argumento de afronta ao princípio do

equilíbrio financeiro e de ingerência do Legislativo na gestão de contratos firmados

pelo Executivo (ADI 2.229-MC e ADI 2.733/ES, respectivamente).



73
____________________________________________________________________________

Eventuais alterações nos contratos administrativos devem ser efetivadas mediante

termo de aditamento e com a devida atualização do equilíbrio financeiro, visto que

este  é  um  direito-garantia  do  particular  contratado,  não  sendo  lícito  que  atos

legislativos  ulteriores  estabeleçam  outras  obrigações  para  a  empresa  privada  ou

alterem as condições de execução de contratos em vigor.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 547/2015.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Elismar Prado – Geraldo Pimenta – Isauro

Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 711/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

do desarquivamento do Projeto de Lei  nº  1.213/2011,  dispõe sobre  a inclusão do

fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no Programa Saúde em Casa.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  27/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Preliminarmente  cumpre  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

O projeto de lei em análise pretende que os profissionais de fisioterapia e de terapia

ocupacional sejam incluídos nas equipes multiprofissionais de atendimento à saúde

do Programa Saúde em Casa, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde.

O programa foi lançado em abril de 2005, com o objetivo de ampliar e fortalecer o

Programa Saúde da Família,  do  governo  federal,  estruturado a  partir  de  equipes

multiprofissionais  que  atuam  em  unidades  básicas  de  saúde.  Essas  equipes  são

responsáveis  pelo  acompanhamento  de  um  determinado  número  de  famílias.  A

prioridade do Programa Saúde em Casa é a promoção da saúde e a prevenção de

doenças.
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Para  melhor  compreensão  do  tema,  esclarecemos  que  o  Projeto  de  Lei  nº

1.213/2011,  o  qual,  desarquivado,  deu origem  a  esta  proposição,  foi  baixado em

diligência à Secretaria de Estado de Saúde, a fim de que se manifestasse sobre o seu

conteúdo. Em resposta, foram encaminhados pareceres da Secretaria de Estado de

Saúde, como também da Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais, nos quais, embora tenha sido destacado o

mérito  da  intenção  de  se  ampliar  a  assistência  à  saúde  prestada  no  âmbito  do

Programa Saúde em Casa, essas secretarias manifestaram-se contrárias à edição de

lei para tratar da matéria.

Conforme consta nos referidos pareceres, o Programa Saúde em Casa reúne o

conjunto  de  ações  do  governo  de Minas  que visam  à  melhoria  da  qualidade  da

atenção  primária  à  saúde  no  Estado,  que  atua  de  forma  cooperada  com  os

municípios. O foco da criação do Programa Saúde em Casa, desde a sua criação, foi

o incentivo à ampliação de equipes do Programa Saúde da Família – PSF – nos

municípios mineiros. O PSF constitui uma importante estratégia do Sistema Único de

Saúde – SUS – para a organização da atenção primária no País.

Em seu parecer, a Secretaria de Estado de Saúde alertou, ainda, que, nos termos

da Portaria GM/MS nº 2.027, de 25 de agosto de 2011, a equipe de saúde da família

– ESF – deve possuir caráter multidisciplinar, contendo, no mínimo, um médico, um

enfermeiro, um auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

Com o intuito de ampliar as ações da rede primária, o Ministério da Saúde criou o

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – Nasf –, que se constitui de equipes compostas

por  profissionais  de  diferentes  áreas  de  conhecimento,  como  é  o  caso  dos

fisioterapeutas  e  terapeutas  ocupacionais,  para  atuar  em  conjunto  com  os

profissionais  das  equipes  de  saúde  da  família.  Ressalte-se  que,  nos  termos  da

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, compete ao

gestor municipal definir a composição de cada uma das equipes do Nasf, seguindo os

critérios  de  prioridade  identificados  a  partir  dos  dados  epidemiológicos  e  das

necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas.

Além  disso,  verifica-se  que a  inclusão  de  um fisioterapeuta  e  de  um  terapeuta

ocupacional nas equipes de atendimento à saúde, conforme pretende o projeto de lei
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em  análise,  interfere  nas  ações  típicas  do  Executivo,  Poder  que detém a  função

administrativa, nos termos da Constituição Federal.

Ademais,  conforme  ressaltou  a  Assessoria  Técnico-Legislativa  da  Secretaria  da

Casa Civil:

“Considerando que o PSF e as outras ações relativas à política de atenção primária

são estratégias da política nacional de saúde, o estabelecimento de suas diretrizes,

bem  como  o  seu  financiamento  são  de  corresponsabilidade  dos  três  entes

federativos. Assim, é possível compreender que alterações e/ou novas formulações

no âmbito  desta política devem considerar  a capacidade orçamentária dos  entes,

principalmente  dos  Municípios,  que  possuem  papel  de  executores  das  ações  de

atenção primária”.

Dessa  forma,  além  de  interferir  na  competência  do  município,  que,  dentro  da

organização traçada para o Sistema Único de Saúde – SUS –, é o responsável pela

contratação de profissionais e pela instalação das unidades de saúde para as equipes

de saúde da família, o projeto fere o princípio da separação de Poderes, interferindo

na ação administrativa do Poder Executivo.

Em  que pese ao  mérito  da  proposição,  cumpre-nos  esclarecer  que  ela  contém

vícios jurídicos que impedem a sua tramitação. A propósito,  vale informar que três

projetos de lei de igual teor já tramitaram nesta Casa em outras legislaturas, sendo

que  o  Projeto  de  Lei  nº  251/2007  recebeu,  desta  comissão,  parecer  pela

inconstitucionalidade,  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.621/2006  e  5.072/2010  não

chegaram a ser analisados.

Ratificamos, assim, os argumentos jurídicos exarados por esta comissão quando da

análise do Projeto de Lei nº 251/2007.

Por ser oportuno, registramos também que esta comissão, reiteradas vezes, já se

manifestou pela impropriedade da criação de programas governamentais por meio de

lei  formal,  entendimento  que  se  aplica  à  proposição  em  análise  em  face  da

semelhança de conteúdo.

Com  efeito,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  ao  se  pronunciar  sobre  matéria

semelhante,  declarou,  por  unanimidade,  que  os  planos  e  os  programas

governamentais  que não estejam previstos  em sede constitucional  não estão  sob
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reserva  de  lei,  de  forma  que  promover  alterações  em  programa  nacional  é  ato

tipicamente administrativo, fundado no art. 84, II, da Constituição (questão de ordem

suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIQO 224/RJ, contra despacho

do presidente da República que aprova exposição de motivos interministerial e, em

consequência, introduz modificações no Programa Nacional de Petroquímica – PNP;

alegação de contrariedade aos arts. 48, IV, e 167, I e § 1º, da Constituição).

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 711/2015.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Elismar Prado – Geraldo Pimenta – Isauro

Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 798/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  fruto  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.488/2011,  “proíbe  os  estabelecimentos

comerciais vender, servir e fornecer bebidas alcoólicas a menores de 18 anos”.

Foram anexados  à  proposição em análise o  Projeto  de Lei  nº  1.226/2015,  que

“estabelece sanção administrativa aos estabelecimentos comerciais que venderem,

servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a menores de dezoito anos”, e o Projeto

de Lei nº 1.057/2015, que proíbe a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a

permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de

18 anos de idade.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  2/4/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta comissão para receber parecer sobre seus

aspectos constitucionais, jurídicos e legais, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto  de  lei  em  epígrafe  proíbe  os  estabelecimentos comerciais  de  vender,

servir ou fornecer bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes.

De  acordo  com  o  projeto,  o  descumprimento  da  norma  sujeita  o  infrator  às

penalidades de advertência; multa de 500 a 1.000 Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais – Ufemgs –, dobrada a cada reincidência.

O art. 3º estabelece que os recursos oriundos das multas de que trata o inciso II do

art. 2º serão destinados ao Fundo para a Infância e a Adolescência.

Em sua justificação, o autor aduz que se faz necessária a criação de novas sanções

para coibir a prática da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, em

vista dos malefícios que o álcool causa à saúde.

Vale destacar que a proposição é fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº

1.488/2011,  que tramitou  nesta  Casa na legislatura passada,  não tendo,  contudo,

chegado a ser apreciado por esta comissão.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão

analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa, uma vez que a matéria

não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa previstas no art.

66 da Constituição do Estado. Também não encontramos impedimento no que se

refere à competência material do Estado para legislar sobre a matéria, na medida em

que é da competência do Estado, no âmbito da legislação concorrente, legislar sobre

proteção à  infância  e  à  juventude (Carta  Federal,  art.  24,  XV),  bem  como sobre

proteção e defesa da saúde (art. 24, XII).

O tema em análise, sem dúvida, é de vital importância para a sociedade, tanto que,

à venda de bebidas alcoólicas a menores, foi atribuída sanção de natureza penal, não

só no art. 63 da Lei de Contravenções Penais, mas também no art. 243 do Estatuto

da Criança e do Adolescente. Ressalte-se que, recentemente, a Lei nº 13.106, de

2015, passou a tipificar como crime o ato de vender,  fornecer,  servir,  ministrar  ou

entregar, ainda que gratuitamente, bebida alcoólica a menores de 18 anos. A medida

também se estende a  outros  produtos  que possam causar  dependência física ou

psíquica se não houver justa causa para a venda. A pena para o crime é de dois a
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quatro anos de detenção e multa que varia de R$3.000,00 a R$10.000,00, além da

interdição do estabelecimento comercial.

Todavia, a matéria já se encontra disciplinada na legislação em vigor, cujo conteúdo

foi aperfeiçoado ao longo de sua tramitação nesta Casa Legislativa. Trata-se da Lei nº

19.981,  de  28  de  dezembro  de 2011,  que estabelece  sanções administrativas  ao

estabelecimento comercial que vender, fornecer, ainda que gratuitamente, entregar ou

permitir  o  consumo  de  bebida  alcoólica  a  menores  de  18  anos  e  dá  outras

providências. A lei estabelece um rol de sanções mais extenso e detalhado e dispõe

sobre  responsabilidade  dos  estabelecimentos  comerciais  que  infringirem  suas

disposições, além de impor obrigações quanto à divulgação da proibição e abordar

questões relativas à fiscalização de seus comandos.

Assim, por não inovar no ordenamento jurídico, a proposição contém vício jurídico

insuperável.  Pela  mesma  razão,  ficam  prejudicados  os  Projetos  de  Lei  nºs

1.226/2015, que estabelece sanção administrativa aos estabelecimentos comerciais

que venderem, servirem ou fornecerem bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, e

1.057/2015, que proíbe a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão de

consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos de

idade, ambos de autoria do deputado Sargento Rodrigues.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 798/2015.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Leonídio Bouças, Presidente – Isauro Calais, relator – Geraldo Pimenta – Elismar

Prado.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2015

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 28/2015*

Belo Horizonte, 29 de maio de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à  elevada deliberação dessa egrégia  Assembleia,  por  intermédio  de

Vossa Excelência, propostas de emendas ao Projeto de Lei nº 1.504, de 2015, que

dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos profissionais da Educação

Básica do Poder Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de Professor

da Educação Básica e dá outras providências.

A Emenda nº 1 propõe acréscimo de parágrafos ao art. 7º do projeto de lei, para

explicitar que as novas tabelas vigentes em 2017 e 2018 refletem a incorporação dos

abonos, bem como a concessão de reajuste dos valores do vencimento, visando à

manutenção da variação entre os níveis e graus da carreira.

A Emenda nº 2 tem como objetivo propor a alteração na redação do art. 11 e na

tabela constante do Anexo VI do projeto, para contemplar o reajuste de 10,25% na

tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola.

Em razão da alteração proposta  nesta Emenda,  a  tabela  que ora se  apresenta

substituirá aquela constante no Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010.

A Emenda nº 3 propõe o acréscimo de artigo, onde convier, que dá nova redação

ao art. 13 da Lei nº 18.975, de 2010, para alterar o modelo remuneratório de subsídio

dos Secretários de Escola para vencimento e para alterar a tabela do Anexo IV da Lei

nº 18.975, de 2010, que passará a ser substituída pela tabela constante no Anexo VII

ao projeto de lei, que ora se acrescenta.

A Emenda nº 4 tem como objetivo a inclusão de artigo, onde convier, garantindo o

reajuste em 10,25% nos valores da gratificação de função de Coordenador de Escola,

constantes no item V.1 do Anexo V da Lei nº 15.293, de 2004, que passa a vigorar na

forma da tabela constante do Anexo VIII, que ora de acrescenta ao projeto de lei.

A Emenda nº 5 propõe a inclusão de artigo, onde convier, garantindo o reajuste em

10,25% nos valores da gratificação de função de Coordenador de Posto de Educação
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Continuada – PECON, constantes no item V.2 do Anexo V da Lei nº 15.293, de 2004,

que passa a vigorar na forma da tabela constante no Anexo IX, que ora se acrescenta

ao projeto de lei.

A Emenda nº 6 propõe nova redação ao § 6º do art.  5º do projeto de lei,  para

especificar a regra de reposicionamento dos professores posicionados no grau P dos

níveis T1 e T2 detentores de vantagens pessoal.

A Emenda nº 7 propõe o acréscimo, onde convierem, de dois artigos ao projeto de

lei para garantir que a vantagem pessoal dos servidores posicionados no grau P terá

natureza de vencimento  e  que seus valores serão preservados  quando ocorrer  a

incorporação dos abonos.

A Emenda nº 8 propõe o acréscimo no art. 26 do projeto de lei do § 4º para dar ao

ocupante  do  cargo de Secretário  de  Escola  a  opção pela  remuneração do cargo

efetivo acrescido de 50% do valor do cargo comissionado.

A Emenda nº 9 tem por objetivo a substituição das tabelas constantes nos itens V.2,

V.2,  V.3,  V.4,  V.5  e  V.9  do Anexo V do projeto de lei,  para efetuar  correção das

referências aos requisitos de escolaridade nas tabelas de vencimento, observada a

previsão constante nas estruturas das carreiras.

Anoto,  por  fim,  que  as  Emendas  nºs  4,  5  e  8  trarão  impacto  financeiro  ao

Orçamento do Estado de R$12,2 milhões no exercício de 2015 e R$7,4 milhões em

2016.

São essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que me levam a propor  emendas ao

projeto de lei em questão.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Dê-se a seguinte redação ao art. 7º do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015:

“Art.  7º  –  As  tabelas  de  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica são as constantes no Anexo V desta lei.

§ 1º – As tabelas vigentes a partir de 1º de junho de 2017 refletem a incorporação

dos abonos previstos nos incisos I e II do art. 6º desta lei, bem como a concessão de

reajuste  dos  valores  do vencimento,  visando à  manutenção  da variação entre  os

níveis e graus, conforme as tabelas vigentes na data de publicação desta lei.
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§ 2º – As tabelas vigentes a partir de 1º de julho de 2018 refletem a incorporação do

abono previsto no inciso III do art. 6º desta lei, bem como a concessão de reajuste

dos valores do  vencimento,  visando à  manutenção da variação entre  os  níveis  e

graus, conforme as tabelas vigentes na data de publicação desta lei.”.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Dê-se a seguinte redação ao art. 11 do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015, ficando a

tabela constante no Anexo VI do referido Projeto de Lei substituída pela tabela que se

segue:

“Art. 11 – A tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola,  constante no Anexo III  da Lei  nº  18.975,  de 2010,  fica reajustada em

10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento) e passa a vigorar, a partir do primeiro dia

do mês subsequente à publicação desta lei, na forma constante no Anexo VI.”.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de maio de 2015)

Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola

* – A tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Acrescentem-se os seguintes artigos, onde convierem, e o seguinte Anexo VII ao 

Projeto de Lei nº 1.504, de 2015:

“Art.  … – O art.  13 da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  13  – Os servidores ocupantes  dos cargos de provimento  em comissão de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

serão remunerados por vencimento.”.

Art.  …  –  A  tabela  de  vencimento  do  cargo  de  provimento  em  comissão  de

Secretário de Escola, a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

estabelecida no Anexo IV da Lei nº 18.975, de 2010, fica reajustada em 10,25% (dez

vírgula  vinte  e  cinco  por  cento)  a  partir  do  primeiro  dia  do  mês  subsequente  à

publicação desta lei, passando a referida tabela a vigorar na forma do Anexo VII desta

lei.
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ANEXO VII

(a que se refere o art. da Lei nº , de de maio de 2015)

Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Secretário de Escola

* – A tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Secretário de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Acrescentem-se o seguinte artigo, onde convier, e o seguinte Anexo VIII ao Projeto

de Lei nº 1.504, de 2015.

“Art.  ...  –  Os  valores  da  gratificação  de  função  de  Coordenador  de  Escola,

constantes no item V.1 do Anexo V da Lei nº 15.293, de 2004, ficam reajustados em

10,25  (dez  vírgula  vinte  e  cinco  por  cento)  a  partir  do  primeiro  dia  do  mês

subsequente à publicação desta lei, passando a referida tabela a vigorar na forma do

Anexo VIII desta lei.

ANEXO VIII

(a que se refere o art. Lei nº , de de maio de 2015)

Gratificação de função de Coordenador de Escola

* – A gratificação de função de Coordenador de Escola foi publicada no Diário do

Legislativo, de 3.6.2015.

EMENDA Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Acrescentem-se o seguinte artigo, onde convier, e o seguinte Anexo IX ao Projeto

de Lei nº 1.504, de 2015.

“Art.  ...  –  Os  valores  da  gratificação  de  função  de  Coordenador  de  Posto  de

Educação  Continuada  –  PECON,  constantes  no  item  V.2  do  Anexo  V  da  Lei  nº

15.293, de 2004, ficam reajustados em 10,25 (dez vírgula vinte e cinco por cento) a

partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei, passando a referida

tabela a vigorar na forma do Anexo IX desta lei.

ANEXO IX

(a que se refere o art. Lei nº , de de maio de 2015)

Vigência a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei

Gratificação de função de Coordenador de Posto de Educação Continuada – PECON

* – A gratificação de função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

PECON foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.
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EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Dê-se a seguinte redação ao § 6º do art. 5º do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015:

“Art. 5º – (...)

§ 6º – No caso do servidor posicionado no grau P dos níveis T1 ou T2 da carreira,

será considerada a soma do subsídio percebido na data de publicação desta lei com

a respectiva vantagem pessoal nominal, a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº

18.975,  de  2010,  para  efeito  de  aplicação  das  regras  previstas  neste  artigo,

resultando o posicionamento em:

I – incorporação ao vencimento e consequente extinção da vantagem pessoal, caso

o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja maior ou igual ao valor da

soma do subsídio percebido na data de publicação desta lei com a referida vantagem

pessoal;

II  –  dedução,  do  valor  da  vantagem  pessoal,  da  diferença  entre  o  valor  do

vencimento decorrente do posicionamento e o valor do subsídio percebido na data de

publicação desta lei, caso o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja

menor que o valor da soma do subsídio percebido na data de publicação desta lei

com a referida vantagem pessoal.”.

EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Acrescentem-se, onde convierem, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 1.504,

de 2015:

Art. ... – A vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº

18.975, de 2010, percebida pelos servidores posicionados no grau P de quaisquer

níveis das tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, de que

trata o art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004, passa a ter natureza de vencimento.

Art. ... – Os servidores posicionados no grau P de quaisquer níveis das tabelas das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, de que trata o art. 1º da Lei nº

15.293, de 2004, e que fizerem jus à vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º

do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, terão preservados os valores dessa vantagem no

ato da incorporação dos abonos prevista no art. 9º desta lei.

EMENDA Nº 8 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Acrescente-se o seguinte § 4º ao art. 26 do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015:
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“Art. 26 – (...)

§ 4º – A aplicação do disposto no caput estende-se ao servidor ocupante de cargo

de provimento em comissão de Secretário de Escola.”.

EMENDA Nº 9 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Dê-se às tabelas constantes nos itens V.2, V.3, V.4, V.5 e V.9 do Anexo V do Projeto

de Lei nº 1.504, de 2015, a seguinte redação:

“ANEXO V

(a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de maio de 2015)

Vigência de julho de 2015 a maio de 2017

V.2  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em Educação

Básica

V.2.1 – Carga horária: 24 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional

V.3.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.4  –  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  Educacional  (com

função de inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional, com função

de inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de

3.6.2015.

V.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica
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V.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.9 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.9.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.9.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

Vigência Junho 2017

V.1 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Professor de Educação Básica –

PEB

(...)

V.2  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em Educação

Básica

V.2.1 – Carga horária: 24 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional

V.3.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.2 – Carga horária: 40 horas
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*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.4  –  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  Educacional  (com

função de inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional, com função

de inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de

3.6.2015.

V.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica

V.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

(...)

V.9 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.9.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.9.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

Vigência Julho 2018

(...)

V.2  –  Tabelas  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em Educação

Básica

V.2.1 – Carga horária: 24 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.
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V.2.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Especialista  em  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional

V.3.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.4  –  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  Educacional  (com

função de inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista Educacional (com função

de inspeção escolar), carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 3.6.2015.

V.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica

V.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.9 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.9.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.9.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.



88
____________________________________________________________________________

* – Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 29/2015*

Belo Horizonte, 1º de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à  elevada deliberação dessa egrégia  Assembleia,  por  intermédio  de

Vossa Excelência,  proposta  de  emenda ao Projeto de lei  nº  1.504,  de 2015,  que

dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos profissionais da Educação

Básica do Poder Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de Professor

da Educação Básica e dá outras providências.

Informo a Vossa Excelência, em complementação à Mensagem nº 38, de 29 de

maio de 2015, que a Emenda nº 10 pretende apenas alterar a tabela de vencimento

constante no item V.l.3.l do Anexo V do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015, que fica

substituída pela seguinte:

“V.1.3 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.1.3.1 – Carga Horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira de Analista  Educacional,  carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

São essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que me levam a propor  emendas ao

projeto de lei em questão.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

EMENDA Nº 10 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

A tabela de vencimento constante no item V.1.3.1 do Anexo V do Projeto de Lei nº

1.504, de 2015, fica substituída pela seguinte tabela:

“V.1.3 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.1.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

* – Publicado de acordo com o texto original.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

–  O presidente, na 44ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª

Legislatura, proferiu a seguinte decisão:
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A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 1.499/2015, do deputado Rogério Correia, ao Projeto

de Lei nº 

, do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de

matéria de iniciativa privativa do governador do Estado.

Mesa da Assembleia, 2 de junho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado,  e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  24/2015,  o  projeto  de  lei  em  análise  “dispõe  sobre  a  política

remuneratória  das  carreiras  dos  Profissionais  da  Educação  Básica  do  Poder

Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de Professor da Educação

Básica e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento

Interno,  analisar  a  proposição  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 1.013/2015, de autoria do deputado Rogério Correia,

que “concede anistia aos servidores públicos da Secretaria do Estado de Educação

integrantes do quadro de pessoal das Leis nºs 15.293, de 2004, e 15.784, de 2005,

que aderiram ao movimento grevista de sua categoria nas paralisações realizadas

nos dias 24/2/2011, 29/3/2011, 19/4/2011, 4/5/2011, 11/5/2011, 31/5/2011, no período

de 8/6/2011 a 28/9/2011, 26/10/2011, 10/11/2011 e 22/11/2011 e nos dias 14/3/2012,

15/3/2012,  16/3/2012,  5/9/2012  e  26/9/2012,  em  decorrência  de  movimentos

reivindicatórios”.
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Fundamentação

A proposição em análise dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos

profissionais  da  educação  básica  do  Poder  Executivo  que  especifica,  altera  a

estrutura da carreira de professor da educação básica e dá outras providências.

Conforme  justifica  o  governador  do  Estado,  na  mensagem  que  acompanha  a

proposição,  “extingue-se o subsídio criado pela Lei nº  18.975, de 29 de junho de

2010, e cria-se o regime remuneratório composto de vencimento inicial acumulável

com as vantagens especificadas no referido projeto, garantindo-se o pagamento do

piso salarial profissional nacional previsto na Constituição da República Federativa do

Brasil”.

Além  disso,  afirma  que  “a  iniciativa,  a  qual  compõe  o  conjunto  de  medidas

decorrentes do resultado das atividades do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto

nº  46.738,  de  13  de  janeiro  de  2015,  destinado  a  promover  estudos  relativos  à

remuneração das carreiras dos profissionais da Educação Básica, visa a instituir nova

política pública de reestruturação e valorização da educação no Estado de Minas

Gerais”.

O  projeto  propõe,  em  síntese,  as  seguintes  medidas:  alteração  da  forma  de

remuneração  dos  servidores  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Educação

Básica do Poder  Executivo e dos cargos em comissão de diretor  de escola e de

secretário de escola, a que se refere o art. 26 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004,  do  regime  de  subsídio  para  a  percepção  de  vencimento  acrescido  das

vantagens descritas na lei; garantia de reajuste, por meio de lei específica, do valor

do vencimento das carreiras citadas em decorrência de atualizações do valor do piso

salarial profissional nacional, a que se refere a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho

de 2008; reposicionamento dos servidores posicionados nos níveis T1 (ensino médio)

e  T2 (licenciatura  curta)  da  carreira  de  professor  de  educação básica  no  nível  I,

referente a licenciatura plena;  criação de abono incorporável  a ser concedido nos

valores constantes nos Anexos II, III e IV, a partir de 1º de junho de 2015, de 1º de

agosto de 2016 e de 1º de agosto de 2017, sendo os dois primeiros incorporados ao

vencimento em 1º de junho de 2017 e o último em 1º de julho de 2018, data que o

referido abono será extinto;  instituição do Adicional de Desempenho da Educação
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Básica – Adeeb –,  no valor de 5% do vencimento, percebido a cada cinco anos de

efetivo  exercício  contados  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2012,  nos  termos  de

regulamento; antecipação das promoções para setembro de 2015, que, pelas regras

atuais, ocorreriam somente a partir de janeiro de 2016; redução do tempo necessário

para a promoção subsequente àquela que será concedida em setembro de 2015;

garantia do direito à promoção estabelecida no art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2 de

dezembro de  2011,  ao  servidor  inativo  e  aos  que  se  encontram em  afastamento

preliminar  à  aposentadoria,  que  cumpriram  os  requisitos  para  mudança  de  nível

quando estavam em atividade; admite a contagem do período de estágio probatório

para a primeira promoção na carreira;  aumento de 30% para 50% da parcela da

remuneração do cargo de diretor de escola, que pode ser percebida cumulativamente

com  a  remuneração  do  cargo  efetivo;  opção  para  o  servidor  ocupante  de  cargo

efetivo com carga horária semanal de 24 horas de receber o dobro da remuneração

desse cargo e o acréscimo de 50% da remuneração do cargo de diretor de escola.

Além  disso,  a  proposição  estende  a  aplicação  das  medidas  propostas,  no  que

couber,  ao  pensionista e ao aposentado com direito  à paridade e ao  detentor  de

função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, cujos

proventos ou remuneração tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras

do Grupo de Atividades de Educação Básica,  a que se refere o art.  1º  da Lei  nº

15.293, de 5 de agosto de 2004.

O governador do Estado encaminhou mensagem propondo emendas ao projeto. A

Emenda nº 1 dá nova redação ao art.  7º da proposição, para estabelecer que as

tabelas de vencimento vigentes a partir de 1º de junho de 2017 e 1º de julho de 2018

refletem a incorporação dos abonos, bem como a concessão de reajuste dos valores

de vencimento, visando à manutenção da variação entre os níveis e graus; a Emenda

nº 2 dá nova redação ao art. 11 para fixar que a tabela de vencimento do cargo de

provimento em comissão de Diretor de Escola será reajustada em 10,25% e corrigir a

sua  data  de  vigência;  as  Emendas  nºs  3,  4  e  5  acrescentam  artigos,  e  seus

respectivos  anexos,  que  tratam  da  remuneração  dos  cargos  de  provimento  em

comissão de secretário de escola, de coordenador de escola e de coordenador de

posto  de  educação  continuada,  estabelecendo  as  novas  tabelas  de  vencimento
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contendo o reajuste de 10,25% e a sua data de vigência; as Emendas nºs 6 e 7,

respectivamente,  acrescentam  parágrafo  ao  art.  5º  da  proposição,  estabelecendo

regras sobre a natureza, a incorporação e a dedução da vantagem pessoal nominal a

que fazem jus os servidores que foram posicionados no grau “P”;  a Emenda nº 8

acrescenta parágrafo ao art. 26, conferindo ao servidor efetivo ocupante do cargo de

provimento em comissão de Secretário de Escola a opção de remuneração constante

no caput do mencionado artigo; a Emenda nº 9 corrige alguns itens das tabelas de

vencimento das carreiras que menciona, para adequar a escolaridade dos níveis com

a previsão da lei da estrutura da carreira.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que

se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66,

inciso III, alínea “f”, da Constituição do Estado). O projeto observa, dessa forma, o

preceito  insculpido  nas  alíneas  “b”  e  “c”  do  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição

Estadual, que inclui entre as matérias de iniciativa privativa do governador do Estado

a disposição sobre a remuneração e o regime jurídico dos servidores públicos.

Com  a  finalidade  de  adequar  a  proposição  às  normas  constitucionais  e  legais

vigentes,  bem  como  à  técnica  legislativa,  apresentamos,  ao  final  do  parecer,  o

Substitutivo nº 1.

No referido substitutivo, além de incorporar as propostas de emenda do governador,

promovemos  as  seguintes  alterações:  exclusão do inciso  XI  do  §1º  do  art.  1º  do

projeto, visto que o seu conteúdo já se encontra abrangido no inciso III do mesmo

dispositivo; inclusão de dispositivo transitório assegurando a contagem do tempo de

estágio  probatório  para  fins  da  primeira  promoção  para  os  servidores  que

ingressaram a partir  de 2008;  nova redação ao art.  17,  para retirar  a menção ao

diretor de escola e secretário de escola do art. 35 da Lei Delegada nº 182, de 21 de

janeiro de 2011, e discipliná-los nos termos do art. 26 do projeto.

Além  disso,  por  solicitação  do  Poder  Executivo,  realizamos  as  seguintes

modificações: nova redação aos arts. 5º e 12, para adequá-los ao termos do acordo

firmado com o sindicato da categoria; supressão dos arts. 8º, 18 e 28; nova redação

ao art. 19, com a finalidade de esclarecer a abrangência da anistia concedida, em

conformidade com o acordo firmado com o sindicato da categoria; inserção da regra
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de ingresso na carreira de Professor da Educação Básica na Lei nº 15.293, de 2004;

substituição  da  referência  à  “pós-graduação  lato  sensu”  por  “especialização”  na

tabela  constante  no  Anexo  I,  referente  à  estrutura  da  carreira  de  Professor  da

Educação Básica; alteração na redação do art. 23 da Lei nº 15.293, de 2004, para

compatibilizá-lo com o inciso IV do art. 27 da proposição; adequação do §2º do art.

34, do §3º do art. 35 e do §1º do art. 36 à alteração do novo modelo remuneratório;

alteração  da  denominação  do  Adicional  de  Desempenho  da  Educação  Básica  –

Adeeb – para Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –,  e inclusão de

dispositivo assegurando que não será exigida certificação para a promoção ao nível

III  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Básica,  enquanto  o  processo  para  a

obtenção do referido título não for regulamentado e implementado pela Secretaria de

Estado de Educação.

Registramos que foi encaminhado a esta Casa ofício da Seplag, Of. Gab. Sec. nº

329/2015, informando que o projeto implicará “um crescimento aproximado da folha

de R$ 795 milhões em 2015, R$ 890 milhões em 2016, R$ 1,3 bilhão em 2017, R$

874 milhões em 2018 e R$ 151 milhões em 2019”. Além disso, esclarece que as

medidas propostas no projeto possuem adequação orçamentária e financeira, bem

como  compatibilidade  com  os  limites  de  despesa  determinados  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

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.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência  nº  12,  de 2003,  esta comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  1.013/2015,  anexado  à

proposição. Sendo assim, informamos que os fundamentos anteriormente expostos

também a este se aplicam.

Conclusão

Ante  o  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 1.504/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Grupo de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor de

Educação Básica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  extinta  a  remuneração  por  subsídio,  fixada  em  parcela  única,

estabelecida pela Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, para os servidores das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica,

Analista  de  Educação Básica,  Assistente Técnico de Educação Básica,  Assistente

Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de  Educação  e  Auxiliar  de

Serviços  de  Educação Básica,  que integram o Grupo de Atividades  de Educação

Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004,

bem como para os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 dessa mesma lei.

§ 1º – Em decorrência da extinção da remuneração por subsídio, os servidores de

que trata o caput deste artigo passam a ser remunerados, a partir do primeiro dia do

mês subsequente à publicação desta lei, por meio de vencimento, acumulável com as

seguintes vantagens pecuniárias:

I – Abono Incorporável, de que trata o art. 9º desta lei;

II – Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –,  de que trata o art. 13

desta lei;

III – Adicional por Extensão de Jornada – AEJ –,  de que trata o art. 35 da Lei nº

15.293, de 2004;

IV – Adicional por Exigência Curricular – AEC –,  de que trata o art. 36 da Lei nº

15.293, de 2004;

V – gratificação natalina;

VI – adicional de férias;

VII – adicional de insalubridade;

VIII – adicional de periculosidade;

IX – adicional noturno;

X – adicional pela prestação de serviço extraordinário;
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XI – espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

XII  – Gratificação Temporária Estratégica – GTE –, instituída pelo art. 14 da Lei

Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007;

XIII – abono de permanência previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal e

no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da Emenda à Constituição Federal nº 41, de 19

de dezembro de 2003;

XIV – prêmio por produtividade;

XV –  férias-prêmio  convertidas em espécie,  nos  termos do art.  117 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

XVI – vantagens pessoais destinadas a assegurar a irredutibilidade remuneratória

ou instituídas para cumprimento de decisão judicial.

§ 2º – O vencimento não poderá ser percebido cumulativamente com vantagens

diversas das citadas no § 1º.

§  3º  –  O  disposto  neste  artigo  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20

de julho de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os

valores aplicáveis às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo de que trata a Lei nº 15.293, de 2004.

Art.  2º  –  As  parcelas  abaixo  especificadas  estão  incorporadas  no  valor  do

vencimento das seguintes carreiras:

I – Professor de Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de incentivo à docência a que se referem o art. 284 da Constituição

do Estado e os arts. 2º e 4º da Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984;

c) gratificação de educação especial prevista no art.  169 da Lei nº 7.109, de 13

outubro de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei nº 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993;
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II – Especialista em Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação de função a que se refere o art. 7º da Lei nº 11.091, de 4 de maio de

1993;

c) gratificação de educação especial prevista no art. 169 da Lei nº 7.109, de 1977;

d) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;

e) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 145 da Lei nº 7.109,

de 1977, e no art. 72 da Lei nº 11.050, de 1993;

III – Analista Educacional no exercício da função de inspeção escolar:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 1977;

c) gratificação de dedicação exclusiva de que tratam o § 1º do art.  5º da Lei nº

10.797, de 7 de julho de 1992, e o art. 31 da Lei nº 15.293, de 2004;

IV  –  Analista  Educacional,  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente  Técnico

Educacional,  Assistente  da  Educação,  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica  e

Auxiliar de Serviços de Educação Básica:

a) vencimento básico ou provento básico;

b) gratificação por regime especial de trabalho prevista no art. 72 da Lei nº 11.050,

de 1993.

Parágrafo único – Além das parcelas previstas no caput deste artigo, o vencimento

de que trata esta lei  incorpora as demais vantagens pecuniárias a que fizer jus o

servidor, em especial:

I  –  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

II – vantagem pessoal prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

III – auxílio-alimentação previsto no Decreto nº 37.283, de 3 de outubro de 1995;

IV – adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na

Lei nº 14.693, de 30 de julho de 2003;
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V – vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei nº 15.293, de 2004;

VI – vantagem temporária incorporável – VTI – prevista na Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VII – parcela de complementação remuneratória do magistério – PCRM – prevista

no art. 4º da Lei nº 17.006, de 25 de setembro de 2007;

VIII – auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;

IX – vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Art.  3º  –  Para  a  fixação  do  vencimento  inicial  das  carreiras  de  Professor  da

Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  Analista  Educacional  na

função de inspetor escolar, das quais trata a Lei nº 15.293, de 2004, correspondente

às  cargas  horárias  previstas  no  Anexo V  desta  lei,  serão observadas  as  normas

pertinentes ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério

público da educação básica, conforme o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 11.738,

16 de julho de 2008.

Art.  4º  –  Os  valores  do  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, serão

reajustados  por  lei  específica,  em  decorrência  de  atualizações  do  valor  do  piso

salarial  profissional  nacional  dos  profissionais  do magistério  público  da  educação

básica de que trata a Lei Federal nº 11.738, de 2008.

Art. 5º – A vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº

18.975,  de 2010, percebida pelos servidores posicionados no grau P de qualquer

nível das tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, passa a ter natureza de vencimento.

Art. 6º – A estrutura da carreira de Professor de Educação Básica, a que se refere o

item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma constante no

Anexo I desta lei.

Art. 7º – Os servidores posicionados na data de publicação desta lei nos níveis T1 e

T2 da carreira de Professor de Educação Básica, constantes no Anexo I da Lei nº
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18.975, de 2010, serão reposicionados no nível I da tabela constante no Anexo I da

Lei nº 15.293, de 2004, com a alteração dada pelo art. 6º desta lei.

§ 1º – O reposicionamento de que trata o caput deste artigo se dará no grau com

valor igual ou imediatamente superior ao do subsídio percebido na data de publicação

desta lei e terá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta

lei.

§ 2º – O servidor reposicionado conforme a regra estabelecida no caput deste artigo

e  no  §  1º  que  implementar  as  condições  para  promoção  fará  jus  a  um  novo

posicionamento no nível I, alcançando o grau com o valor de vencimento igual ou

imediatamente superior ao valor a que teria direito, caso a promoção fosse concedida

na estrutura de carreira vigente até o último dia do mês de publicação desta lei.

§ 3º – O disposto no § 2º terá efeito em 1º de setembro de 2015, caso o servidor já

tenha, até essa data, cumprido os requisitos para promoção, ou na data em que o

servidor vier a cumprir tais requisitos.

§ 4º – A concessão de progressão na carreira ao servidor reposicionado nos termos

deste  artigo  é  condicionada  à  comprovação  de  conclusão  de  curso  superior  na

modalidade licenciatura plena.

§ 5º – No caso do servidor posicionado no grau P dos níveis T1 ou T2 da carreira,

será considerada a soma do subsídio percebido na data de publicação desta lei com

a respectiva vantagem pessoal nominal, a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº

18.975,  de  2010,  para  efeito  de  aplicação  das  regras  previstas  neste  artigo,

resultando o posicionamento em:

I – incorporação ao vencimento e consequente extinção da vantagem pessoal, caso

o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja maior ou igual ao valor da

soma do subsídio percebido na data de publicação desta lei com a referida vantagem

pessoal;

II  –  dedução,  do  valor  da  vantagem  pessoal,  da  diferença  entre  o  valor  do

vencimento decorrente do posicionamento e o valor do subsídio percebido na data de

publicação desta lei, caso o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja

menor que o valor da soma do subsídio percebido na data de publicação desta lei

com a referida vantagem pessoal.
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Art. 8º – Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte inciso

IX:

“Art. 12 – (…)

IX – para a carreira de Professor de Educação Básica:

a)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  nos  termos  do  edital  do  concurso

público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I

desta lei;

b)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  acumulada  com  mestrado  em

educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso

no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.”.

Art. 9º – Fica concedido Abono Incorporável aos servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo e aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº

10.254, de 1990, das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, previstas na Lei nº 15.293, de 2004, cujos valores são:

I – os constantes no Anexo II, a partir de 1º de junho de 2015;

II – os constantes no Anexo III, a partir de 1º de agosto de 2016;

III – os constantes no Anexo IV, a partir de 1º de agosto de 2017.

§ 1º – A percepção do Abono Incorporável por cumprimento de jornada de trabalho

semanal inferior ou superior à prevista nos Anexos II a IV da respectiva carreira será

proporcional à carga horária do servidor.

§ 2º – O abono não integrará a remuneração de contribuição a que se refere o art.

26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de  março de 2002,  não se incorpora  aos

proventos e não será considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto

férias e gratificação natalina.

Art.  10  –  As  tabelas  de  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo são:

I – as constantes no item V.1 do Anexo V desta lei, a partir do primeiro dia do mês

subsequente à publicação desta lei;

II – as constantes no item V.2 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de junho de 2017;
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III – as constantes no item V.3 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de julho de 2018.

§  1º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.2  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a

incorporação  dos  abonos  previstos  nos  incisos  I  e  II  do  art.  9º,  bem  como  a

concessão de reajuste dos valores do vencimento visando à manutenção da variação

entre os níveis e graus existente nas tabelas vigentes na data de publicação desta lei.

§  2º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.3  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a

incorporação do abono previsto no inciso III do art. 9º, bem como a concessão de

reajuste  dos  valores  do  vencimento  visando  à  manutenção  da  variação  entre  os

níveis e graus existente nas tabelas vigentes na data de publicação desta lei.

§ 3º – Em decorrência da incorporação de que tratam os §§ 1º e 2º, o abono a que

se refere o art. 9º será extinto integralmente em 1º de julho de 2018.

Art. 11 – Os servidores posicionados no grau P de qualquer nível das tabelas das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004, que fizerem jus à vantagem pessoal nominal a que se

refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, terão preservado o valor dessa

vantagem no ato da incorporação dos abonos prevista nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta

lei.

Art.  12  –  A incorporação  prevista  nos  §§  1º  e  2º  do  art.  10  estende-se  aos

pensionistas  e  servidores  inativos  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

legislação vigente.

Art. 13 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –

para  os  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de

2004, na forma de lei específica.

Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere

o caput  deste artigo e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco

por  cento)  do  vencimento  do  servidor,  a  cada  cinco  anos  de  efetivo  exercício

contados a partir de 1º de janeiro de 2012.

Art. 14 – Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011,

o seguinte inciso XI:

“Art. 6º – (…)
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XI – concessão de Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –,  nos

termos do art. 13 da lei que o instituiu.”.

Art. 15 – O caput do art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-A – O tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de

agosto de 2015 dos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica do Poder Executivo a que se refere esta lei e as avaliações de desempenho

individual concluídas nesse período serão considerados para fins de concessão de

promoção com vigência a partir de 1º de setembro de 2015, observados os requisitos

para o desenvolvimento na carreira previstos na legislação vigente e o disposto em

regulamento.”.

Art. 16 – Fica acrescentado à Lei nº 19.837, de 2011, o seguinte art. 19-C:

“Art. 19-C – A promoção subsequente à que se dará em 1º de setembro de 2015 em

decorrência do disposto no art. 19-A desta lei será antecipada para:

I – 1º de janeiro de 2016, para os servidores que teriam direito a essa promoção

subsequente em 2017 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

II – 1º de janeiro de 2017, para os servidores que teriam direito a essa promoção

subsequente em 2018 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

III – 1º de janeiro de 2018, para os servidores que teriam direito a essa promoção

subsequente em 2019 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

IV  –  1º  de  dezembro  de  2018,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2020 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012.”.

Art. 17 – Aplica-se o disposto no art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2011, ao servidor

inativo ou que se encontre em afastamento preliminar à aposentadoria, desde que

tenha cumprido os requisitos para mudança de nível quando em atividade.

Art. 18 – Fica acrescentado ao art. 18 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte § 5º:

“Art. 18 – (…)

§ 5º – Não será exigida a certificação para a promoção ao nível III da carreira de

Professor  de  Educação Básica enquanto  o  processo para a obtenção do referido

título não for regulamentado e implementado pela SEE.”.

Art.  19 – O art.  21 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 21 – A contagem do prazo para a primeira promoção começa após a entrada

em exercício do servidor no cargo efetivo.”.

Art. 20 – O disposto no art. 21 da Lei nº 15.293, de 2004, com a alteração dada pelo

art. 19 desta lei, estende-se ao servidor que tiver ingressado na carreira a partir de 1º

de janeiro de 2008, observado o disposto nos arts. 19-A e 19-C da Lei nº 19.837, de

2011.

Art.  21 – O art.  23 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 23 – Os títulos apresentados para aplicação do disposto no art. 22 somente

poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de

concessão de qualquer vantagem pecuniária.”.

Art. 22 – O § 2º do art. 34, o § 3º do art. 35 e o § 1º do art. 36 da Lei nº 15.293, de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34 – (...)

§ 2º – O vencimento do cargo de Professor de Educação Básica a que se refere

este artigo será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o cargo, na

forma de regulamento.

(...)

Art. 35 – (...)

§ 3º – Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão  de  Jornada  –  AEJ  –,   cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.

(...)

Art. 36 – (...)

§  1º  –  Ao  assumir  exigência  curricular,  o  professor  fará  jus  ao  Adicional  por

Exigência  Curricular  –  AEC  –,   cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica, acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.".
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Art. 23 – O  caput do art. 35 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  35 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para o

exercício  do  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Diretor  de  Escola  do  Colégio

Tiradentes da  Polícia Militar,  de  que trata  o  art.  8º-D da Lei  nº  15.301,  de  2004,

poderá optar:”.

Art.  24  – O servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para  o

exercício do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola ou de Secretário

de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;

II – pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de 50% (cinquenta

por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

§  1º  –  O servidor  ocupante  de  cargo de provimento  efetivo  com  carga  horária

semanal de 24 horas nomeado para o cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola  poderá optar  pelo recebimento do  dobro  da remuneração do cargo de

provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo

de provimento em comissão.

§ 2º – O acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de

provimento em comissão a que se referem o inciso II do caput e o § 1º deste artigo,

bem como o acréscimo equivalente  a  100% (cem por  cento)  da  remuneração do

cargo  de  provimento  efetivo  a  que  se  refere  o  §  1º,  não  se  incorporarão  à

remuneração  nem  servirão  de  base para  o  cálculo  de  nenhuma outra  vantagem,

ressalvada a decorrente de gratificação natalina e adicional de férias.

§  3º  –  É  assegurado  ao  servidor  inativo  apostilado  integralmente  no  cargo  de

provimento em comissão de Diretor  de Escola optar  pelo recebimento integral  da

remuneração  do  cargo  em  que  foi  apostilado  ou  pela  remuneração  do  cargo  de

provimento  efetivo  acrescida  da  parcela  de  50%  (cinquenta  por  cento)  da

remuneração do cargo em que foi apostilado.

Art.  25  –  O vencimento  dos  cargos  de  provimento  em comissão de  Diretor  de

Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

fica reajustado em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), a partir do primeiro

dia do mês subsequente à publicação desta lei.
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Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput deste artigo, as

tabelas de vencimento dos cargos de Diretor de Escola e de Secretário de Escola são

as  constantes  nos  itens  VI.1  e  VI.2  do  Anexo  VI  da  Lei  nº  15.293,  de  2004,

acrescentado por esta lei.

Art. 26 – Fica acrescentado à Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte art. 28-A:

“Art. 28-A – As tabelas de vencimento dos cargos de provimento em comissão de

Diretor  de  Escola  e  de  Secretário  de  Escola,  de  que  trata  do  art.  26,  são  as

constantes no Anexo VI desta lei.”.

Art. 27 – Fica acrescentado à Lei nº 15.293, de 2004, o Anexo VI,  na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. 28 – Os valores das gratificações de função de Coordenador de Escola e de

Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon –,  de que trata o art. 29 da

Lei nº 15.293, de 2004, ficam reajustados em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por

cento), a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput deste artigo, o

Anexo V da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 29 – O inciso I do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 29 – (…)

I – a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a 40% (quarenta por cento) do

vencimento do cargo de Diretor de Escola – D-VI –,  a que se refere o item VI.1 do

Anexo VI desta lei, com jornada de trabalho semanal de 30 horas.”.

Art. 30 – Ficam anistiadas, na forma de regulamento, as ausências ao trabalho dos

servidores ocupantes dos cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica do Poder  Executivo,  de que trata a Lei  nº  15.293,  de 2004,  em razão de

movimento grevista nos anos de 2011 a 2014, ficando garantido que tais ausências:

I – não acarretarão conceitos negativos na avaliação de desempenho do servidor;

II – não serão computadas para o percentual de infrequência, que pode ocasionar a

exoneração do servidor em estágio probatório;

III – não representarão dispensa de servidores designados;
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IV  –  não  configurarão  abandono  de  cargo,  inassiduidade,  desídia  ou  infração

disciplinar do servidor, nem ensejarão instauração de processo administrativo;

V – não implicarão a perda do direito às férias-prêmio;

VI  –  não  acarretarão  prejuízo  na  designação,  na  distribuição  de  turmas  e  na

contagem  de  tempo  de  serviço  para  aposentadoria  e  aquisição  de  férias

regulamentares;

VII – não ensejarão aplicação de nenhum tipo de penalidade.

Parágrafo  único  –  A autoridade competente  procederá à revisão dos  processos

administrativos  já  aplicados  e  dos  que  estão  em  andamento  em decorrência  dos

movimentos de greve.

Art. 31 – O Estado garantirá a alimentação dos servidores da educação que atuam

nas escolas estaduais.

Art. 32 – O  caput  do inciso VI do  caput do art. 2º e o  caput do art. 12 da Lei nº

18.975, de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)

VI – Analista de Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar

e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar:

(...)

Art. 12 – Os servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da Lei nº

15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual

ficam incorporadas as seguintes parcelas:”.

Art.  33 – O art.  7º  da Lei  nº  19.837,  de 2011,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 7º – A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,  de que trata o art.  8º-D da Lei nº

15.301, de 2004, estabelecida no Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar,

a partir de 1º de janeiro de 2012, na forma do Anexo II desta lei.”.

Art.  34 – O disposto nesta lei  aplica-se, no que couber,  aos pensionistas e aos

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990,
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cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os valores aplicáveis

às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004.

Art. 35 – Ficam revogados o inciso I do art. 1º, os incisos I, II e III do art.2º, o arts.

10 e 13 e os Anexos I, III e IV da Lei nº 18.975, de 2010.

Art.  36  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências específicas estabelecidas nos artigos desta lei.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Fábio Cherem – Gustavo Corrêa – Gustavo

Valadares – Agostinho Patrus Filho – João Alberto – Rogério Correia.

ANEXO I

(a que se refere o art. 6º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 37, 38 e 42 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

I.1 – Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* – A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica,  carga horária 24

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO II

(a que se refere o inciso I do caput do art. 9º da Lei nº de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2015

* – O Anexo II, a que se refere o inciso I do caput do art. 9º da Lei nº de de de 2015,

com  o  abono  com  vigência  a  partir  de  1º/6/2015,  foi  publicado  no Diário  do

Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO III

(a que se refere o inciso II do caput do art. 9º da Lei nº , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2016

* – O Anexo III, a que se refere o inciso II do  caput do art. 9º da Lei nº de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2016, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 3.6.2015.
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ANEXO IV

(a que se refere o inciso III do caput do art. 9º da Lei nº , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2017

* – O Anexo IV, a que se refere o inciso III do caput do art. 9º da Lei nº de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2017, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO V

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2015)

Tabelas de vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do

Poder Executivo

V.1 – Vigência a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei

V.1.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.1.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.1.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)
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Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

3.6.2015.

V.1.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.1.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.1.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.1.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.1.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.8.2 – Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.1.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2 – Vigência a partir de 1º de junho de 2017

V.2.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.2.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.2.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)



110
____________________________________________________________________________

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

3.6.2015.

V.2.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.2.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.2.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.2.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.2.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.8.2 – Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.2.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3 – Vigência a partir de 1º de julho 2018

V.3.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.3.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.3.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)
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Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

3.6.2015.

V.3.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.3.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.3.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.3.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.3.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.8.2 – Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.3.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO VI

(a que se referem os arts. 25 e 27 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO VI

(a que se refere o art. 28-A da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004)

VI.1 –  Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola

* – A Tabela de Vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

VI. 2 – Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Secretário

de Escola

* – A Tabela de Vencimento do cargo de provimento em comissão de Secretário de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO VII

(a que se refere o parágrafo único do art. 28 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

* – A Gratificação de Função de Coordenador de Escola foi publicada no Diário do

Legislativo, de 3.6.2015.

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon
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* – A Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem  nº  24/2015,  o  projeto  de  lei  em  análise  “dispõe  sobre  a  política

remuneratória  das  carreiras  dos  Profissionais  da  Educação  Básica  do  Poder

Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de Professor da Educação

Básica e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  21/5/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.013/2015, de autoria do deputado Rogério Correia,

que “concede anistia aos servidores públicos da Secretaria do Estado de Educação

integrantes do quadro de pessoal das Leis n°s 15.293, de 2004, e 15.784, de 2005,

que aderiram ao movimento grevista de sua categoria nas paralisações realizadas

nos dias 24/2/2011, 29/3/2011, 19/4/2011, 4/5/2011, 11/5/2011, 31/5/2011, no período

de 8/6/2011 a 28/9/2011, 26/10/2011, 10/11/2011 e 22/11/2011 e nos dias 14/3/2012,

15/3/2012,  16/3/2012,  5/9/2012  e  26/9/2012,  em  decorrência  de  movimentos

reivindicatórios”.

Cumpre agora a esta comissão examinar o mérito do projeto de lei em exame.

Fundamentação

O projeto de lei em exame dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos

profissionais  da  educação  básica  do  Poder  Executivo  que  especifica,  altera  a

estrutura da carreira de professor da educação básica e dá outras providências.

Nos termos da justificativa, as medidas constantes na proposição originaram-se do

resultado das atividades do grupo de trabalho instituído pelo Decreto nº 46.738, de 13



115
____________________________________________________________________________

de  janeiro  de  2015,  destinado  a  promover  estudos  relativos  à  remuneração  das

carreiras  dos profissionais  da  educação básica  e  instituir  nova política pública  de

reestruturação e valorização da educação no Estado.

Da leitura da proposição constata-se que o seu objetivo principal é extinguir a forma

remuneratória  de  subsídio  fixada  para  as  referidas  carreiras  por  meio  da  Lei  nº

18.975, de 29 de junho de 2010, substituindo-o por regime remuneratório composto

de  vencimento  acumulável  com  as  vantagens  especificadas  no  referido  projeto,

garantindo-se  o  pagamento  do  piso  salarial  profissional  nacional  previsto  na

Constituição da República Federativa do Brasil.

O projeto propõe também, entre outras medidas, a garantia de reajuste, por meio de

lei  específica,  do  valor  do  vencimento  das  carreiras  citadas  em  decorrência  de

atualizações do valor  do piso salarial  profissional  nacional,  a  que se  refere a Lei

Federal  nº  11.738,  de  16  de  julho  de  2008;  reposicionamento  dos  servidores

posicionados nos níveis T1 (ensino médio) e T2 (licenciatura curta) da carreira de

professor de educação básica no nível I, referente a licenciatura plena; criação de

abono incorporável a ser concedido nos valores constantes nos Anexos II, III e IV, a

partir de 1º de junho de 2015, de 1º de agosto de 2016 e de 1º de agosto de 2017,

ressaltando-se que os dois primeiros serão incorporados ao vencimento em 1º de

junho de 2017, e o último, em 1º de julho de 2018, data em que o referido abono será

extinto; instituição do Adicional de Desempenho da Educação Básica – ADEEB –,  no

valor  de  5%  do  vencimento,  percebido  a  cada  cinco  anos  de  efetivo  exercício,

contados a partir de 1º de janeiro de 2012, nos termos de regulamento; antecipação

das promoções para setembro de 2015 que, pelas regras atuais, ocorreriam somente

a  partir  de  janeiro  de  2016;  redução  do  tempo  necessário  para  a  promoção

subsequente àquela que será concedida em setembro de 2015; assegura o direito à

promoção estabelecida no art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, ao

servidor inativo e aos que se encontram em afastamento preliminar à aposentadoria,

que cumpriram os requisitos para mudança de nível quando estavam em atividade;

admite a contagem do período de estágio probatório para a primeira promoção na

carreira; aumento de 30% para 50% da parcela da remuneração do cargo de diretor

de escola, que pode ser percebida cumulativamente com a remuneração do cargo
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efetivo; opção para o servidor ocupante de cargo efetivo com carga horária semanal

de 24 horas de receber o dobro da remuneração desse cargo ou o acréscimo de 50%

da remuneração do cargo de diretor de escola.

Além  disso,  a  proposição  estende  a  aplicação  das  medidas  propostas,  no  que

couber,  ao  pensionista e ao aposentado com direito  à paridade e ao  detentor  de

função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, cujos

proventos ou remuneração tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras

do Grupo de Atividades de Educação Básica,  a que se refere o art.  1º  da Lei  nº

15.293, de 5 de agosto de 2004.

Analisando o mérito do projeto, constatamos que a sua principal intenção é valorizar

os citados profissionais, atribuindo-lhes salário adequado e em compatibilidade com o

piso  salarial  nacional,  conferindo  aos  profissionais  das  referidas  carreiras  um

tratamento remuneratório mais consentâneo à natureza, ao grau de responsabilidade

e à complexidade dos cargos componentes das carreiras por ela abrangidas.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar o Substitutivo nº 1, incorporou

ao projeto as alterações propostas pelo governador do Estado por meio das Emendas

n°s  1  a  9,  bem  como  procurou  adequar  algumas  das  suas  disposições  ao

ordenamento  jurídico  constitucional  e  à  técnica  legislativa,  razão  pela  qual

concordamos com a sua aprovação.

É  ponto  pacífico  a  existência  de  uma  relação  direta  entre  o  aumento  na

remuneração e um melhor desempenho profissional, o que implica eficiência do setor

público  e  efetividade  nos  resultados  das  políticas  públicas  implementadas  pelo

Estado. Portanto, as medidas propostas pelo projeto são oportunas e convenientes

para o alcance do interesse público, especialmente a melhoria do serviço público de

ensino prestado pelo Estado ao cidadão.

Por  fim,  é  relevante  destacar  que,  nas  mensagens  do  governador  que

encaminharam  a  proposição  em  exame,  há  a  informação  de  que  os  valores  do

impacto financeiro decorrente das alterações propostas foram aprovados de acordo

com a disponibilidade financeira e orçamentária e são compatíveis com os limites de

despesas determinados pela LRF, o que será, no momento oportuno, analisado pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  1.013/2015,  anexado  à

proposição. Dessa forma, é forçoso reconhecer que os fundamentos anteriormente

expostos  também  a  este  se  aplicam,  estando  o  seu  conteúdo  abrangido  pelo

Substitutivo n° 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.504/2015 na

forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Fábio Cherem, relator  – Cristina Corrêa – Professor

Neivaldo – Arnaldo Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

política remuneratória das carreiras dos Profissionais da Educação Básica do Poder

Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de Professor da Educação

Básica e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado para

análise em reunião conjunta da Comissão de Administração Pública e da Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.  A Comissão de Administração Pública,

em análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça.

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.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 1.013/2015, de autoria do deputado Rogério Correia,

que “concede anistia aos servidores públicos da Secretaria do Estado de Educação
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integrantes do quadro de pessoal das Leis nºs 15.293, de 2004, e 15.784, de 2005,

que aderiram ao movimento grevista de sua categoria nas paralisações realizadas

nos dias 24/2/2011, 29/3/2011, 19/4/2011, 4/5/2011, 11/5/2011, 31/5/2011, no período

de 8/6/2011 a 28/9/2011, 26/10/2011, 10/11/2011 e 22/11/2011 e nos dias 14/3/2012,

15/3/2012,  16/3/2012,  5/9/2012  e  26/9/2012,  em  decorrência  de  movimentos

reivindicatórios”.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  alterar  o  regime  remuneratório  dos

profissionais da educação básica, de modo a garantir o pagamento do piso salarial

profissional  nacional,  conforme  previsto  na  Lei  Federal  nº  11.738,  de  2008.  O

governador do Estado afirma, por meio da Mensagem nº 24/2015, que a proposição é

“resultado das atividades do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto nº 46.738, de

13 de janeiro de 2015, destinado a promover estudos relativos à remuneração das

carreiras  dos  Profissionais  da  Educação  Básica”  e  “visa  a  instituir  nova  política

pública de reestruturação e valorização da educação no Estado de Minas Gerais”.

O  projeto  propõe  a  extinção  do  subsídio  e  a  instituição  do  vencimento  inicial

acumulável  com  outras  vantagens  para  as  carreiras  do  grupo  de  atividades  de

educação  básica,  que  incluem  professor  de  educação  básica,  especialista  em

educação  básica,  analista  de  educação  básica,  assistente  técnico  de  educação

básica, assistente técnico educacional, analista educacional, assistente de educação,

auxiliar de serviços de educação básica, bem como para os cargos de provimento em

comissão de diretor de escola e de secretário de escola.

Segundo a proposição, serão criadas duas vantagens pecuniárias cumulativas com

o  vencimento  inicial:  o  Abono  Incorporável  e  o  Adicional  de  Desempenho  da

Educação Básica – Adeeb –,  permanecendo as demais vantagens que já incidiam

sobre o subsídio. O Abono Incorporável tem caráter remuneratório, é proporcional à

carga horária do servidor e não integra a remuneração de contribuição previdenciária,

sendo computado apenas para fins de férias e gratificação natalina. O projeto prevê

seu pagamento durante o período de três anos da seguinte forma:

– os valores constantes do Anexo II do projeto serão pagos entre 1º de junho de

2015 e 1º de junho de 2017;
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– os valores constantes do Anexo III do projeto serão pagos entre 1º de agosto de

2016 e 1º de junho de 2017; e

– os valores constantes do Anexo IV do projeto serão pagos entre 1º de agosto de

2017 e 1º de julho de 2018.

De acordo com o projeto, o abono será incorporado ao vencimento inicial em duas

etapas. A primeira incorporação ocorrerá em 1º de junho de 2017 e abrangerá os

valores do abono constantes dos Anexos II e III. A segunda será realizada em 1º de

julho  de  2018  e  abarcará  os  valores  do  abono  constantes  do  Anexo  IV.  A cada

incorporação,  as  tabelas  de  vencimento  das  carreiras  do  grupo  de  atividades  da

educação básica serão reajustadas com o objetivo de manter a proporcionalidade dos

vencimentos em todos os níveis e graus, resultando, ao final desse processo, em um

reajuste total de 31,78%.

Já o Adeeb corresponderá a 5% do vencimento inicial do servidor,  a cada cinco

anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012. Nos termos do

projeto,  a  percepção  do  Adeeb  é  condicionada  à  avaliação  de  desempenho

satisfatória, e seu valor será ponderado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica. Ademais, integrará a remuneração de contribuição previdenciária, a base de

cálculo para a gratificação natalina, o adicional de férias, as férias-prêmio e o prêmio

de produtividade.

Ressalta-se,  ainda,  a  previsão  de  que  a  concessão  dessas  vantagens  está

condicionada  ao  atendimento  dos  arts.  4º  e  5º  da  Lei  nº  19.973,  de  2011,  que

estabelece  diretrizes  e  parâmetros  para  a  política  remuneratória  dos  servidores

públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e dos

militares e dá outras providências.

O projeto  estabelece ainda que o  vencimento  inicial  das carreiras  de  educação

básica  será fixado em observância  à  Lei  Federal  nº  11.738,  de 2008,  e que sua

atualização  será  feita  por  leis  específicas  em  decorrência  dos  reajustes  do  piso

nacional.

Outra alteração importante é a que prevê mudanças na estrutura da carreira de

professor de educação básica, eliminando os níveis de escolaridade de nível médio e

de licenciatura curta, com a instituição de uma nova tabela. Em decorrência disso, os
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servidores que estiverem nesses níveis serão reposicionados para o nível I, a partir

de 1º de junho de 2015, podendo também obter um novo reposicionamento, a partir

de 1º de setembro de 2015, caso satisfaçam as condições de promoção na estrutura

atual.

Também  estão  sendo  modificadas  as  regras  que  tratam  da  promoção  dos

servidores das carreiras  do grupo de atividades de educação básica.  Inicialmente

propõe-se  que  a  contagem  do  prazo  para  a  primeira  promoção  se  inicie  com  a

entrada em exercício do servidor no cargo efetivo, passando-se a computar o período

do estágio probatório.  Além disso,  antecipam-se para 1º  de setembro de 2015 as

promoções que tinham sido adiadas para 1º de janeiro de 2016. Tal regra aplica-se

aos servidores inativos que tiverem cumprido os requisitos para mudança de nível

quando estavam em atividade. Ademais, antecipam-se as promoções subsequentes

para aqueles que cumpriram os requisitos estabelecidos em lei para o período de 1º

de janeiro de 2016 até 1º de dezembro de 2018.

Outra inovação trata da remuneração dos diretores de escola, que poderão optar

pela remuneração do cargo de provimento em comissão ou pela remuneração do

cargo  efetivo  acrescida  de  50%  da  remuneração  do  cargo  de  provimento  em

comissão. O servidor com carga semanal de 24 horas e ocupante do cargo de diretor

de escola poderá optar pelo dobro da remuneração do cargo efetivo com o acréscimo

de 50% da remuneração do cargo de provimento em comissão. Há que se mencionar

que  a  tabela  do  cargo de  provimento  em  comissão  será  reajustada  em  10,25%.

Ademais, está previsto aumento, de 30% para 50%, da parcela da remuneração do

cargo de secretário  de escola,  que poderá  ser  percebida cumulativamente com a

remuneração do cargo efetivo.

O projeto propõe ainda a concessão de anistia para os servidores da educação

básica que se ausentaram do serviço durante as greves de 2011 a 2014. Além disso,

assegura aos servidores da educação o direito à alimentação nas escolas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  ressaltou  que  o

projeto trata da organização administrativa do Poder Executivo, observando, portanto,

a iniciativa privativa do governador do Estado para dispor sobre remuneração e o

regime  jurídico  dos  servidores  públicos.  A  comissão  opinou  pela  juridicidade,
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constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou com o objetivo de incorporar as propostas de emendas encaminhadas por

mensagem do governador e de adequá-lo à técnica legislativa. Assim, o Substitutivo

nº 1 abrange a remuneração dos cargos de provimento em comissão de secretário de

escola,  de  coordenador  de  escola  e  de  coordenador  de  posto  de  educação

continuada.  Retira  a  previsão  de  que  as  vantagens  constantes  no  projeto  sejam

condicionadas ao atendimento dos arts. 4º e 5º da Lei nº 19.973, de 2011. Detalha a

anistia proposta pelo projeto, em conformidade com o acordo firmado com o sindicato

da categoria.  Inclui  dispositivo que permite a promoção ao nível  III  da carreira de

professor de educação básica, enquanto o processo para a obtenção da certificação

não for regulamentado e implementado pela SEE. Por fim, altera a denominação do

Adicional  de  Desempenho  da  Educação  Básica  –  Adeeb  –  para  Adicional  de

Valorização  da  Educação  Básica  –  Adveb  –  e  retira  a  condicionalidade  de  sua

percepção à obtenção de avaliação de desempenho individual satisfatória, bem como

a ponderação de seu cálculo pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.

A Comissão de Administração Pública, em reunião conjunta com esta comissão, ao

analisar o mérito, ressaltou o intuito da proposição de valorizar os profissionais da

educação básica por meio de um salário adequado e compatível com o piso nacional.

Destacou ainda a relação entre remuneração e desempenho profissional, de modo

que a melhoria salarial da categoria implica avanços no serviço de ensino prestado

pelo Estado. Dessa forma, a comissão opinou pela aprovação da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, apresentado pela comissão que a precedeu.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  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, “a”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida – RCL,

limite  este  apurado  ao  final  de  cada  quadrimestre  (art.  22  da  LRF).  Ademais,  o

parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do limite total, ou

seja, 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas para evitar

que  o  limite  máximo  seja  atingido.  Entre  elas  está  incluída  a  criação  de  cargo,

emprego ou função, bem como a proibição de aumento, reajuste ou adequação de

remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual prevista no inciso X

do art. 37 da Constituição Federal.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o governador do Estado enviou a esta

Casa ofício,  por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag –,  destacando 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”. Informou ainda que “o impacto será suportado através dos

Recursos Ordinários do Tesouro, em atendimento ao art. 212 da Constituição Federal

e art. 201 da Constituição Estadual”, e que “o aumento de despesas a ser gerado não

afetará as metas de resultados fiscais”.

Ainda de acordo com o referido ofício, o impacto orçamentário-financeiro decorrente

da implementação da proposta será de R$795.000.000,00 (setecentos e noventa e

cinco milhões de reais) para o exercício de 2015, de R$890.000.000,00 (oitocentos e

noventa milhões de reais) em 2016, de R$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos

milhões  de  reais)  em 2017,  de  R$874.000.000,00  (oitocentos  e  setenta  e  quatro

milhões de reais) em 2018 e de R$151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões

de reais) em 2019, tendo por base, para cada ano, o exercício anterior. Além disso,

por  meio  da  mensagem  encaminhada  pelo  governador,  foi  informado  o  valor  do

impacto  decorrente  das  emendas,  sendo  de  R$  12.200.000,00  (doze  milhões  e

duzentos  mil  reais)  no  exercício  de  2015  e  de  R$  7.400.000,00  (sete  milhões  e

quatrocentos mil) para 2016.
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No que se refere ao enquadramento legal das despesas com pessoal, de acordo

com o Relatório de Gestão Fiscal, publicado no Órgão Oficial do Estado – o  Minas

Gerais, Diário do Executivo – em 28 de maio de 2015, as despesas com pessoal do

Poder  Executivo  referentes  ao  período  de  maio  de  2014  a  abril  de  2015

corresponderam a 45,82% da RCL, atendendo aos ditames legais.

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.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República,  a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Com o intuito de incorporar proposta de emenda do governador do Estado e de

acatar  sugestões  do  Poder  Executivo,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  2,  o  qual

mantém as alterações promovidas pelo Substitutivo nº 1. Entre as modificações, está

o  esclarecimento  de  que o  piso  salarial  profissional  nacional  será  assegurado ao

servidor ocupante do cargo de professor de educação básica com carga de 24 horas

semanais.  Além  disso,  estabelece  que  o  reajuste  do  vencimento  e  do  abono

incorporável ocorrerá na mesma periodicidade prevista na lei federal do piso salarial

profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. Por

fim,  estende  o  pagamento  do  abono  incorporável  aos  pensionistas  e  servidores

inativos que fizerem jus à paridade.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.504/2015, em 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

Dispõe sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Grupo de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor de

Educação Básica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  extinta  a  remuneração  por  subsídio,  fixada  em  parcela  única,

estabelecida pela Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, para os servidores das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica,

Analista  de  Educação Básica,  Assistente Técnico de Educação Básica,  Assistente

Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de  Educação  e  Auxiliar  de

Serviços  de  Educação Básica,  que integram o Grupo de Atividades  de Educação

Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004,

bem como para os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 dessa mesma lei.

§ 1º – Em decorrência da extinção da remuneração por subsídio, os servidores de

que trata o  caput passam a ser remunerados, a partir de 1º de junho de 2015, por

meio de vencimento, acumulável com as seguintes vantagens pecuniárias:

I – Abono Incorporável, de que trata o art. 8º desta lei;

II – Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –,  de que trata o art. 12

desta lei;

III – Adicional por Extensão de Jornada – AEJ –,  de que trata o art. 35 da Lei nº

15.293, de 2004;

IV – Adicional por Exigência Curricular – AEC –,  de que trata o art. 36 da Lei nº

15.293, de 2004;

V – gratificação natalina;

VI – adicional de férias;

VII – adicional de insalubridade;

VIII – adicional de periculosidade;

IX – adicional noturno;

X – adicional pela prestação de serviço extraordinário;

XI – espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

XII – Gratificação Temporária Estratégica – GTE –,  instituída pelo art. 14 da Lei

Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007;

XIII  –  abono  de  permanência  previsto  no  §  19  do  art.  40  da  Constituição  da
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República e no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de

19 de dezembro de 2003;

XIV – prêmio por produtividade;

XV –  férias-prêmio  convertidas em espécie,  nos  termos do art.  117 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

XVI – vantagens pessoais destinadas a assegurar a irredutibilidade remuneratória

ou instituídas para cumprimento de decisão judicial.

§ 2º – O vencimento não poderá ser percebido cumulativamente com vantagens

diversas  das  citadas  no  §  1º,  sem prejuízo  de  outras  parcelas  que  vierem a  ser

disciplinadas por legislação específica superveniente.

§  3º  –  O  disposto  neste  artigo  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20

de julho de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os

valores aplicáveis às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004.

§ 4º – Fica assegurada a incorporação da maior média quinquenal das horas de

trabalho assumidas, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.381, de 18 de dezembro de

1986, quando da aposentadoria.

Art.  2º  –  Para  a  fixação  do  vencimento  inicial  das  carreiras  de  Professor  de

Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  Analista  Educacional  na

função de inspetor escolar, das quais trata a Lei nº 15.293, de 2004, correspondente

às  cargas  horárias  previstas  no  Anexo V  desta  lei,  serão observadas  as  normas

pertinentes ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério

público da educação básica, conforme o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 11.738,

16 de julho de 2008.

Parágrafo único – O piso salarial profissional nacional previsto na lei federal a que

se refere o  caput será assegurado integralmente ao servidor ocupante do cargo de

Professor de Educação Básica com carga horária de 24 horas semanais.

Art.  3º  –  Os  valores  do  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e do
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Abono Incorporável, de que trata o art. 8º, serão reajustados por lei específica, em

decorrência  de  atualizações  do  valor  do  piso  salarial  profissional  nacional  dos

profissionais do magistério público da educação básica, de que trata a Lei Federal nº

11.738, de 2008.

Parágrafo  único  –  Os  reajustes  de  que  trata  o  caput  se  darão  na  mesma

periodicidade prevista na lei federal a que se refere o caput.

Art. 4º – A vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº

18.975,  de 2010, percebida pelos servidores posicionados no grau P de qualquer

nível das tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, passa a ter natureza de vencimento.

Art. 5º – A estrutura da carreira de Professor de Educação Básica, a que se refere o

item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma constante no

Anexo I desta lei.

Art. 6º – Os servidores posicionados em maio de 2015 no nível T1 da carreira de

Professor de Educação Básica, constantes no Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010,

serão reposicionados no nível I da tabela constante no Anexo I da Lei nº 15.293, de

2004, com a alteração dada pelo art. 5º desta lei.

§ 1º – O reposicionamento de que trata o caput se dará no grau com valor igual ou

imediatamente superior ao do subsídio percebido em maio de 2015 e terá efeito a

partir de 1º de junho de 2015.

§ 2º – O servidor reposicionado conforme a regra estabelecida no caput e no § 1º

que implementar as condições para promoção fará jus a um novo posicionamento no

nível I, alcançando o grau com o valor de vencimento igual ou imediatamente superior

ao valor a que teria direito caso a promoção fosse concedida na estrutura de carreira

vigente até maio de 2015.

§ 3º – O disposto no § 2º terá efeito em 1º de setembro de 2015, caso o servidor já

tenha, até essa data, cumprido os requisitos para promoção, ou na data em que o

servidor vier a cumprir tais requisitos.

§ 4º – A concessão de progressão na carreira ao servidor reposicionado nos termos

deste  artigo  é  condicionada  à  comprovação  de  conclusão  de  curso  superior  na

modalidade licenciatura plena.
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§ 5º – No caso do servidor posicionado no grau P do nível T1 da carreira, será

considerada  a  soma  do  subsídio  percebido  em  maio  de  2015  com  a  respectiva

vantagem pessoal nominal, a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de

2010,  para  efeito  de  aplicação  das  regras  previstas  neste  artigo,  resultando  o

posicionamento em:

I – incorporação ao vencimento e consequente extinção da vantagem pessoal, caso

o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja maior ou igual ao valor da

soma do subsídio percebido em maio de 2015 com a referida vantagem pessoal;

II  –  dedução,  do  valor  da  vantagem  pessoal,  da  diferença  entre  o  valor  do

vencimento decorrente do posicionamento e o valor do subsídio percebido em maio

de 2015, caso o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja menor que o

valor  da soma do subsídio percebido em maio de 2015 com a referida vantagem

pessoal.

§  6º  –  O  reposicionamento  previsto  no  caput estende-se  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade.

Art. 7º – Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte inciso

IX:

“Art. 12 – (…)

IX – para a carreira de Professor de Educação Básica:

a)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  nos  termos  do  edital  do  concurso

público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I

desta lei;

b)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  acumulada  com  mestrado  em

educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso

no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.”.

Art. 8º – Fica concedido Abono Incorporável aos servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo e aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº

10.254, de 1990, das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, previstas na Lei nº 15.293, de 2004, cujos valores são:
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I – os constantes do Anexo II, a partir de 1º de junho de 2015;

II – os constantes do Anexo III, a partir de 1º de agosto de 2016;

III – os constantes do Anexo IV, a partir de 1º de agosto de 2017.

§ 1º – A percepção do Abono Incorporável por cumprimento de jornada de trabalho

semanal inferior ou superior à prevista nos Anexos II a IV da respectiva carreira será

proporcional à carga horária do servidor.

§ 2º – O abono não integrará a remuneração de contribuição a que se refere o art.

26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de  março de 2002,  não se incorpora  aos

proventos e não será considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto

férias e gratificação natalina.

Art.  9º  –  As  tabelas  de  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo são:

I – as constantes no item V.1 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de junho de 2015;

II – as constantes no item V.2 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de junho de 2017;

III – as constantes no item V.3 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de julho de 2018.

§  1º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.2  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a

incorporação  dos  abonos  previstos  nos  incisos  I  e  II  do  art.  8º,  bem  como  a

concessão de reajuste dos valores do vencimento visando à manutenção da variação

entre os níveis e graus existente nas tabelas vigentes em maio de 2015.

§  2º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.3  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a

incorporação do abono previsto no inciso III do art. 8º, bem como a concessão de

reajuste  dos  valores  do  vencimento  visando  à  manutenção  da  variação  entre  os

níveis e graus existente nas tabelas vigentes em maio de 2015.

§ 3º – Em decorrência da incorporação de que tratam os §§ 1º e 2º, o abono a que

se refere o art. 8º será extinto integralmente em 1º de julho de 2018.

Art. 10 – Os servidores posicionados no grau P de qualquer nível das tabelas das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004, que fizerem jus à vantagem pessoal nominal a que se

refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, terão preservado o valor dessa

vantagem no ato da incorporação dos abonos prevista nos §§ 1º e 2º do art. 9º desta

lei.
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Parágrafo único – A vantagem a que se refere o caput será reajustada nas mesmas

datas e com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de vencimento estabelecidas

no Anexo V desta lei.

Art. 11 – A incorporação prevista nos §§ 1º e 2º do art. 9º e o pagamento do Abono

Incorporável, de que trata o art. 8º, estende-se aos pensionistas e servidores inativos

que fizerem jus à paridade, nos percentuais e termos da legislação vigente.

Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –

para  os  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de

2004, na forma de lei específica.

Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere

o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de

1º de janeiro de 2012.

Art. 13 – Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011,

o seguinte inciso XI:

“Art. 6º – (…)

XI – concessão de Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –,  nos

termos do art. 12 da lei que o instituiu.”.

Art. 14 – O caput do art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-A – O tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de

agosto de 2015 dos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica do Poder Executivo a que se refere esta lei e as avaliações de desempenho

individual concluídas nesse período serão considerados para fins de concessão de

promoção com vigência a partir de 1º de setembro de 2015, observados os requisitos

para o desenvolvimento na carreira previstos na legislação vigente e o disposto em

regulamento.”.

Art. 15 – Fica acrescentado à Lei nº 19.837, de 2011, o seguinte art. 19-C:

“Art. 19-C – A promoção subsequente à que se dará em 1º de setembro de 2015 em

decorrência do disposto no art. 19-A desta lei será antecipada para:
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I  –  a  partir  de  janeiro  de  2016,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2017 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

II  –  a  partir  de  janeiro  de  2017,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2018 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

III  –  a  partir  de  janeiro  de  2018,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2019 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

IV – a partir de dezembro de 2018, para os servidores que teriam direito a essa

promoção subsequente em 2020 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012.”.

Art. 16 – Aplica-se o disposto no art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2011, com a redação

dada pelo art. 14 desta lei, ao servidor inativo ou que se encontre em afastamento

preliminar à aposentadoria, desde que tenha cumprido os requisitos para mudança de

nível quando em atividade.

Art. 17 – Fica acrescentado ao art. 18 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte § 5º:

“Art. 18 – (…)

§ 5º – Não será exigida a certificação para a promoção ao nível III da carreira de

Professor de Educação Básica e aos níveis II e III das carreiras de Assistente Técnico

Educacional,  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica  e  Assistente  de  Educação

enquanto  o  processo para  a  obtenção  do referido  título  não for  regulamentado e

implementado pela SEE.”.

Art.  18 – O art.  21 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 21 – A contagem do prazo para a primeira promoção começa após a entrada

em exercício do servidor no cargo efetivo.”.

Art. 19 – O disposto no art. 21 da Lei nº 15.293, de 2004, com a redação dada pelo

art. 18 desta lei, estende-se ao servidor que tiver ingressado na carreira a partir de 1º

de janeiro de 2008, observado o disposto nos arts. 19-A e 19-C da Lei nº 19.837, de

2011.

Art.  20 – O art.  23 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 23 – Os títulos apresentados para aplicação do disposto no art. 22 somente

poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de

concessão de qualquer vantagem pecuniária.”.
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Art. 21 – O § 2º do art. 34, o § 3º do art. 35 e o § 1º do art. 36 da Lei nº 15.293, de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34 – (...)

§ 2º – O vencimento do cargo de Professor de Educação Básica a que se refere

este artigo será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o cargo, na

forma de regulamento.

(...)

Art. 35 – (...)

§ 3º – Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão  de  Jornada  –  AEJ  –,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.

(...)

Art. 36 – (...)

§  1º  –  Ao  assumir  exigência  curricular,  o  professor  fará  jus  ao  Adicional  por

Exigência  Curricular  –  AEC  –,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica, acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.".

Art. 22 – O  caput do art. 35 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  35 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para o

exercício  do  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Diretor  de  Escola  do  Colégio

Tiradentes da  Polícia Militar,  de  que trata  o  art.  8º-D da Lei  nº  15.301,  de  2004,

poderá optar:”.

Art.  23  – O servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para  o

exercício do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola ou de Secretário

de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;



132
____________________________________________________________________________

II – pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de 50% (cinquenta

por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

§  1º  –  O servidor  ocupante  de  cargo de provimento  efetivo  com  carga  horária

semanal de 24 horas nomeado para o cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola  poderá optar  pelo recebimento do  dobro  da remuneração do cargo de

provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo

de provimento em comissão.

§ 2º – O acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de

provimento em comissão a que se referem o inciso II do caput e o § 1º, bem como o

acréscimo  equivalente  a  100%  (cem  por  cento)  da  remuneração  do  cargo  de

provimento efetivo a que se refere o § 1º, não se incorporarão à remuneração nem

servirão de base para o cálculo de nenhuma outra vantagem, ressalvada a decorrente

de gratificação natalina e adicional de férias.

§  3º  –  É  assegurado  ao  servidor  inativo  apostilado  integralmente  no  cargo  de

provimento em comissão de Diretor de Escola ou de Secretário de Escola optar pelo

recebimento  integral  da  remuneração  do  cargo  em  que  foi  apostilado  ou  pela

remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta

por cento) da remuneração do cargo em que foi apostilado.

Art.  24  –  O vencimento  dos  cargos  de  provimento  em comissão de  Diretor  de

Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

fica reajustado em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), a partir  de 1º de

junho de 2015.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput, as tabelas de

vencimento  dos  cargos  de  Diretor  de  Escola  e  de  Secretário  de  Escola  são  as

constantes nos itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei nº 15.293, de 2004, acrescentado

por esta lei.

Art. 25 – Fica acrescentado à Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte art. 28-A:

“Art. 28-A – As tabelas de vencimento dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26, são as constantes

no Anexo VI desta lei.”.
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Art. 26 – Fica acrescentado à Lei nº 15.293, de 2004, o Anexo VI,  na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. 27 – Os valores das gratificações de função de Coordenador de Escola e de

Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon –,  de que trata o art. 29 da

Lei nº 15.293, de 2004, ficam reajustados em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por

cento), a partir de 1º de junho de 2015.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput, o Anexo V da

Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 28 – O inciso I do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 29 – (…)

I – a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a 40% (quarenta por cento) do

vencimento do cargo de Diretor de Escola – D-VI –, a que se refere o item VI.1 do

Anexo VI desta lei, com jornada de trabalho semanal de 30 horas;”.

Art. 29 – Ficam anistiadas, na forma de regulamento, as ausências ao trabalho dos

servidores ocupantes dos cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica do Poder  Executivo,  de que trata a Lei  nº  15.293,  de 2004,  em razão de

movimento grevista nos anos de 2010 a 2014, ficando garantido que tais ausências:

I – não acarretarão conceitos negativos na avaliação de desempenho do servidor;

II – não serão computadas para o percentual de infrequência, que pode ocasionar a

exoneração do servidor em estágio probatório;

III – não representarão dispensa de servidores designados;

IV  –  não  configurarão  abandono  de  cargo,  inassiduidade,  desídia  ou  infração

disciplinar do servidor, nem ensejarão instauração de processo administrativo;

V – não implicarão a perda do direito às férias-prêmio;

VI  –  não  acarretarão  prejuízo  na  designação,  na  distribuição  de  turmas  e  na

contagem  de  tempo  de  serviço  para  aposentadoria  e  aquisição  de  férias

regulamentares;

VII – não ensejarão aplicação de qualquer tipo de penalidade.

Parágrafo  único  –  A autoridade competente  procederá à revisão dos  processos

administrativos  já  aplicados  e  dos  que  estão  em  andamento  em decorrência  dos

movimentos de greve.
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Art. 30 – O Estado garantirá a alimentação dos servidores da educação que atuam

nas escolas estaduais.

Art. 31 – O  caput do inciso VI do  caput do art. 2º e o  caput do art. 12 da Lei nº

18.975, de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)

VI – Analista de Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar

e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar:

(...)

Art. 12 – Os servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da Lei nº

15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual

ficam incorporadas as seguintes parcelas:”.

Art.  32 – O art.  7º  da Lei  nº  19.837,  de 2011,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 7º – A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,  de que trata o art.  8º-D da Lei nº

15.301, de 2004, estabelecida no Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar,

a partir de 1º de janeiro de 2012, na forma do Anexo II desta lei.”.

Art.  33  –  O  disposto  nesta  lei  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990,

cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os valores aplicáveis

às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004.

Art. 34 – Ficam revogados o inciso I do art. 1º, os incisos I, II e III do art. 2º, os arts.

10 e 13 e os Anexos I, III e IV da Lei nº 18.975, de 2010.

Art.  35  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências específicas estabelecidas nos artigos desta lei.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Gustavo Corrêa – Rogério Correia – Agostinho

Patrus Filho – Cabo Júlio – Neilando Pimenta.
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ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 37, 38 e 42 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

I.1 – Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* – A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica,  carga horária 24

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO II

(a que se refere o inciso I do caput do art. 8º da Lei nº , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2015

* – O Anexo II, a que se refere o inciso I do caput do art. 9º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/6/2015, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO III

(a que se refere o inciso II do caput do art. 8º da Lei nº , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2016

* – O Anexo III, a que se refere o inciso II do caput do art. 9º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2016, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO IV

(a que se refere o inciso III do caput do art. 8º da Lei nº , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2017

* – O Anexo IV, a que se refere o inciso III do caput do art. 9º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2017, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO V

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2015)

Tabelas de vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do

Poder Executivo

V.1 – Vigência a partir de 1º junho de 2015
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V.1.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.1.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.1.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

3.6.2015.

V.1.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.1.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.
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V.1.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.1.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.1.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.1.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.1.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.1.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.
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V.2 – Vigência a partir de 1º de junho de 2017

V.2.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.2.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.2.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

3.6.2015.

V.2.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.2.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.
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V.2.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.2.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.2.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.2.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.2.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.2.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3 – Vigência a partir de 1º de julho de 2018
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V.3.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.3.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.3.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

3.6.2015.

V.3.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.3.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.
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V.3.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.3.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.3.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.3.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.3.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

V.3.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.
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ANEXO VI

(a que se referem os arts. 24 e 26 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO VI

(a que se refere o art. 28-A da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004)

VI. 1 – Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola

* – A Tabela de Vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

VI. 2 – Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Secretário

de Escola

* – A Tabela de Vencimento do cargo de provimento em comissão de Secretário de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.

ANEXO VII

(a que se refere o parágrafo único do art. 27 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

* – A Gratificação de Função de Coordenador de Escola foi publicada no Diário do

Legislativo, de 3.6.2015.

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon

* – A Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon foi publicada no Diário do Legislativo, de 3.6.2015.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 2/6/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Alencar da Silveira Jr.

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

Correspondência: Mensagens nºs 27, 28 e 29/2015 (encaminhando substitutivo ao

Projeto de Lei nº 1.660/2015, emendas ao Projeto de Lei nº 1.504/2015 e emenda ao

Projeto de Lei nº 1.504/2015, respectivamente), do governador do Estado – Ofício nº

4/2015 (encaminhando o Requerimento Ordinário nº 1.474/2015), do presidente do

Tribunal  de  Contas  –  Ofícios  –  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições:  Projetos  de Lei  nºs  1.811 a  1.863/2015 – Requerimentos nºs  926 a

958/2015 – Requerimentos Ordinários  nºs  1.454 a 1.474/2015 – Proposições Não

Recebidas: Requerimentos das Comissões de Segurança Pública, de Transporte e de

Direitos Humanos – Comunicações: Comunicações do deputado Dalmo Ribeiro Silva

(2) – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Acordo de Líderes;

Decisão da Presidência – Decisão da Presidência – Comunicação da Presidência –

Despacho de Requerimentos:  Requerimentos Ordinários nºs 1.454 a 1.472, 1.474 e

1.473/2015;  deferimento –  Suspensão e Reabertura  da Reunião – Chamada para

recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos

trabalhos – Questão de Ordem – 2ª  Fase:  Discussão e  Votação de Proposições:

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

22.620; manutenção; Declarações de Voto – Suspensão e Reabertura da Reunião –

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.504/2015; discursos dos deputados

Isauro Calais, Sargento Rodrigues, Gustavo Corrêa e Rogério Correia; apresentação

das Emendas nºs 1 a 43; encerramento da discussão; encaminhamento das emendas

com o projeto à Comissão de Administração Pública – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Lafayette de Andrada – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr.
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– Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães –

Arnaldo Silva – Bosco – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do

Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva

– Deiró Marra – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire –

Duarte  Bechir  –  Durval  Ângelo  –  Elismar  Prado  –  Emidinho  Madeira  –  Fabiano

Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Fred Costa – Geraldo Pimenta –

Gil  Pereira  –  Gilberto  Abramo  –  Glaycon  Franco  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair

Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário

Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago

Cota  –  Tiago Ulisses  – Tito  Torres  –  Tony Carlos  –  Vanderlei  Miranda –  Wander

Borges.

Abertura

O  presidente  (deputado  Adalclever  Lopes)  –  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

–  O deputado Dirceu Ribeiro,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

– O deputado Ivair Nogueira, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 27/2015*

Belo Horizonte, 27 de maio de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.660, de 2015, que altera a Lei nº 18.185, de 4 de

junho de 2009, que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender à

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do

Art. 37 da Constituição da República.

O substitutivo tem por finalidade adequar os prazos de prorrogação dos contratos

temporários em virtude de erro formal verificado no texto apresentado.

A alteração é necessária uma vez que a não prorrogação dos contratos da Defesa

Social  inviabilizará  totalmente a continuidade destes  serviços essenciais  e poderá

acarretar iminente perigo à segurança da população e dos demais profissionais que

laboram nas respectivas unidades.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor este substitutivo.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

Altera a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

Art. 1º – O inciso III do § 1º do art. 4º da Lei nº 18.185, de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 4º – (...)

§ 1º – (...)

III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e

educação, por até cinco anos na área de defesa social, e por até três anos nas áreas

de segurança pública, vigilância e meio ambiente;”.

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

– Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.660/2015. Publicada, fica a Mensagem em poder

da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* – Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 28/2015

–  A  Mensagem  nº  28/2015,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.504/2015, foi publicada na edição anterior.
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MENSAGEM Nº 29/2015

– A Mensagem nº 29/2015, encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 1.504/2015,

foi publicada na edição anterior.

OFÍCIO Nº 4/2015

Do  Sr.  Sebastião  Helvecio,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  solicitando  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.583/2014, desse tribunal.

OFÍCIO

–  O  ofício  do  secretário  de  Planejamento  encaminhando  relatório  com  o

detalhamento do impacto financeiro do Projeto de Lei nº 1.504/2015 foi publicado na

edição anterior.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Geraldo  Antônio  da  Silva,  prefeito  municipal  de  Carmópolis  de  Minas,

prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 852/2015, em atenção a pedido

de diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, secretário de Planejamento, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 337/2015, da Comissão de Educação.

Do Sr.  José Afonso Bicalho  Beltrão  da  Silva,  secretário  de  Fazenda,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 359/2015, da Comissão de Saúde.

Da  Sra.  Maria  do  Carmo Araujo  Prieto,  prefeita  municipal  de  Cajuri,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  369/2015,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (5), prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  1/2015,  em  atenção  a

pedido de diligência da Comissão de Assuntos Municipais, e aos Projetos de Lei nº

103,  618,  736 e  974/2015,  em atenção  a  pedidos  de  diligência  da  Comissão  de

Justiça. (– Anexem-se aos referidos projetos de lei.)

Do  Sr.  Mauro  Borges  Lemos,  presidente  da  Cemig  (2),  prestando  informações

relativas aos Requerimentos nos 205/2015, do deputado Anselmo José Domingos, e

557/2015, da Comissão de Transporte.

Do Sr.  Nilmário  Miranda,  secretário  de  Direitos  Humanos,  Participação Social  e

Cidadania,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  223/2015,  da

Comissão da Pessoa com Deficiência.
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Do Sr. Paulo de Tarso Morais Filho, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de

Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  8.942/2014,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Sávio  Souza Cruz,  secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 9.062/2014, da Cipe São Francisco.

Da  Sra.  Sinara  Inácio  Meireles  Chenna,  presidente  da  Copasa-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  386/2015,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 1.811/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.373/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha da

União, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Vazanteiros da Ilha da União, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Alberto

Justificação: A Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha da União é uma

associação comunitária que tem por objetivo, através das atividades propostas em

seu estatuto, realizar ações que visam proporcionar proteção à saúde das famílias,

das crianças e dos idosos. Também realiza campanha de prevenção de doenças e de

combate à fome e à pobreza por meio de incentivos à criação de hortas comunitárias;

incentiva  a  inserção  das  pessoas  no  mercado  de  trabalho;  promove  ações  de

melhoria para as pessoas com deficiência; divulga atividades culturais e esportivas,

bem como atua em parceria com órgãos de proteção ao meio ambiente. Enfim, busca

o bem-estar  social  com projetos  direcionados  para  o  alcance  cada vez maior  da

dignidade da pessoa em diversos âmbitos.
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Para validar a declaração de utilidade pública da referida 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 1.812/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.952/2011)

Declara de  utilidade pública  a  Associação Soneca Futebol  Clube,  com sede no

Município de Serrania.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Soneca Futebol Clube,

com sede no Município de Serrania.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação Soneca Futebol Clube é uma associação civil de direito

privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, com sede no Município de

Serrania.  Seus  estatutos  estão  registrados  no  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e

Documentos e de Pessoas Jurídicas da Comarca de Alfenas. A associação tem por

objetivo estimular a prática desportiva da população do município e região.

– 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 1.813/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.493/2011)

Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do

Consumidor – Polisdec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Mineiro de Políticas Sociais e

de Defesa do Consumidor – Polisdec –, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Alberto

Justificação: O Instituto Mineiro de Políticas Sociais e de Defesa do Consumidor,

fundado em 2010, tem por finalidade auxiliar na concretização da garantia dos direitos

do consumidor.

Com intensa atuação na área, o instituto é membro do Conselho de Usuários do

Serviço de Telefonia Fixo Comutado da Telemar Norte Leste S.A., em Belo Horizonte.

Todos os seus membros são integrantes da Comissão de Direito do Consumidor da

OAB-MG,  e,  entre  muitas  funções,  o  instituto  realiza  um  trabalho  de  assessoria

jurídica gratuito na Associação dos Moradores da Serra, realiza palestras nas escolas

públicas  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  participa  de  reuniões  do

Departamento  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor,  além  de  promover  outras

atividades de extrema relevância para a sociedade.

É uma entidade civil,  sem  fins  lucrativos,  e  os  membros  de  sua diretoria  e  do

conselho  fiscal  não  recebem  nenhum  benefício  ou  vantagem  em  decorrência  do

exercício de suas funções.

Fica patente, assim, que a entidade preenche todas as exigências elencadas na Lei

nº 12.972, de 1998.

Considerando  que  a  associação  desenvolve  uma  gestão  administrativa  e

patrimonial em prol do interesse público e não encontrando nenhum óbice legal para

que seja declarada de utilidade pública, esperamos o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

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

Defesa do Consumidor, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.814/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.049/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Zangado  Team  de  Muay  Thai,

Musculação, Vale Tudo, Esportes de Combate e Dança, com sede no Município de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Zangado Team de Muay

Thai, Musculação, Vale-Tudo, Esportes de Combate e Dança, com sede no Município

de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação: A Associação Zangado Team de Muay Thai, Musculação, Vale-Tudo,

Esportes de Combate e Dança é uma sociedade civil  de direito privado,  sem fins

lucrativos, fundada em 27 de setembro de 1999. Tem como finalidades precípuas

congregar atletas e participantes das modalidades de  muay thai, musculação, vale-

tudo, esportes de combate e dança e dirigir,  difundir  e incentivar a prática desses

esportes na área educacional e social, de forma amadora e profissional, instituindo e

organizando provas clássicas e competições no Estado.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções.  Desde sua fundação, a entidade vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.815/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.364/2013)

Declara de utilidade pública o São Francisco Futebol Clube, com sede no Município

de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o São Francisco Futebol Clube, com

sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.
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João Alberto

Justificação: O São Francisco Futebol Clube tem como finalidades sociais divulgar a

cultura  e  o  esporte  entre  crianças  e  adolescentes;  incentivar  o  esporte  entre

adolescentes de famílias carentes, com o auxílio de grupos de jovens e das pastorais

da juventude e da saúde; apoiar a criança e o adolescente, através do trabalho em

equipe, para sua reintegração à sociedade e retorno à escola, em caso de evasão

escolar; proporcionar apoio psicológico, moral e educativo com vistas ao combate às

drogas;  promover  cursos  profissionalizantes,  levando  em  conta  a  cultura  local  e

regional; habilitar e reabilitar pessoas com deficiência, em convênio com os órgãos

competentes.

Para a declaração da utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos nobres

parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.816/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.514/2013)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Idoso de Divisa Alegre –

Acida –, 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 Comunitária do Idoso de

Divisa Alegre – Acida –, com sede no Município de Divisa Alegre.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Neilando Pimenta

Justificação: A Associação Comunitária do Idoso de Divisa Alegre é sociedade civil,

sem fins lucrativos, que empreende ações assistenciais em favor dos seus assistidos,

com vistas a proporcionar-lhes significativa melhoria em sua qualidade de vida, bem

como propiciar o desenvolvimento econômico e social da comunidade do município.

Dessa forma, conforme disposto em seu estatuto social, a associação desenvolve

especialmente atividades em favor dos idosos carentes de Divisa Alegre, voltadas à
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manutenção e defesa da sua dignidade,  prestando,  assim,  relevantes serviços de

reconhecido interesse público à sociedade.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 3/12/2011, 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 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 1.817/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.650/2013)

Declara de utilidade pública a Comunidade Evangélica Nova Esperança, com sede

no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Evangélica  Nova

Esperança, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Comunidade Evangélica Nova Esperança é uma entidade com fins

sociais e religiosos, constituída como pessoa jurídica, sem fins lucrativos e por tempo

indeterminado, sediada em Juiz de Fora.

A comunidade tem como finalidade prestar culto a Deus; difundir o evangelho de

Jesus Cristo e a palavra de Deus; promover os ensinamentos com a distribuição da

Bíblia  Sagrada;  promover  atividades  sociais,  culturais,  doutrinárias  e  teológicas;

promover encontros de famílias, congressos, cruzadas evangelísticas na igreja, em

salões, em estádios, ao ar livre e pelos meios de comunicação; manter obra social,

filantrópica e beneficente; orientar os cristãos e o povo de Deus em geral, mostrando

o  valor  e  a  necessidade  da  vida  cristã  santa  e  dinâmica,  através  da  criação  e



153
____________________________________________________________________________

implantação de tantos departamentos quanto necessários  para realização de suas

atividades.

A  entidade  está  devidamente  registrada  no  Cartório  de  Registro  de  Títulos,

Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Juiz de Fora, e seus diretores

são pessoas idôneas e nada recebem pelo exercício de suas funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.818/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.682/2013)

Declara  de  utilidade  pública  a  SOS  –  Social  Organizações  de  Solidariedade  e

Missões do Brasil, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  SOS –  Social  Organizações  de

Solidariedade e Missões do Brasil, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação: A SOS – Social Organizações de Solidariedade e Missões do Brasil,

com sede no Município de Santa Luzia, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem

fins  econômicos,  de  natureza  filantrópica,  com  tempo  indeterminado  de  duração,

constituída em 1º de outubro de 2010.

Tem como finalidades precípuas  beneficiar  a comunidade por  meio  de projetos,

atividades  e  programas  sociais  diversos  e,  por  meio  de  arrecadações,  doações,

subsídios, parcerias e convênios, promover, participar, realizar ou apoiar atividades

que estimulem ou incentivem a cultura, a educação, a saúde, o lazer e o bem-estar

social.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, a entidade vem
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cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.819/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.855/2013)

Dispõe sobre a disponibilização de informação sobre o tipo sanguíneo e o fator RH

nos documentos de identificação de responsabilidade do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  documentos  de  identificação  pessoal  cuja  emissão  seja  de

responsabilidade  do  Estado  conterão,  além  das  informações  identificadoras  do

portador, seu tipo sanguíneo e seu fator RH.

Parágrafo único – A emissão de segundas vias de documento de identificação ou

congênere somente poderá ser feita mediante a prévia apresentação pelo interessado

de laudo laboratório contendo o tipo sanguíneo e o fator RH do identificando.

Art.  2º  –  As  maternidades,  as  unidades  de  saúde,  os  hospitais  e  as  clínicas,

públicas e privadas, que emitam a declaração de nascido vivo, para efeito de registro

de  nascimento  perante  o  cartório  de  registro  civil  das  pessoas  naturais,  ficam

obrigadas a informar, na referida declaração, o tipo sanguíneo e o fator RH do recém-

nascido, juntamente com as demais informações identificadoras.

§  1º  –  Os  cartórios  de  registro  civil  das  pessoas  naturais  no  Estado  somente

poderão  fazer  o  registro  de  nascimento  de  pessoas  com  identificação  do  tipo

sanguíneo e o fator RH do registrando.

§ 2º – O registro de nascimento de pessoas que nasçam em locais que não sejam

os identificados no caput deste artigo somente poderá ser feito com a apresentação

de laudo de laboratório com o tipo sanguíneo e o fator RH;

§ 3º – As unidades de saúde do Estado, para efeito desta lei e especificamente para

a  finalidade  de  registro  de  nascimento,  de  forma  gratuita,  farão  o  exame  para
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identificação  do  tipo  sanguíneo  e  do  fator  RH,  no  caso  de  recém-nascidos

enquadrados na hipótese do § 2º.

Art.  3º  –  Para  efeito  desta  lei,  os  documentos  de  identificação  pessoal  de

responsabilidade do Estado,  entre outros, são certidão de nascimento, carteira de

identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de identidade funcional.

Art. 4º – Eventuais despesas para a cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias, suplementadas se necessário.

Parágrafo  único  –  Não  será  necessária  modificação  em  qualquer  modelo  de

documento, sendo o tipo sanguíneo e o fator RH apostos ao nome do identificando ou

registrando.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: Nada justifica que na atualidade os documentos de identificação não

exibam o tipo sanguíneo e o fator RH das pessoas, pois se trata de uma conduta que

elimina riscos, em caso de acidentes que exijam reposição sanguínea imediata. Mas

o  que  reputo  mais  importante  é  a  obrigatoriedade  de  tal  disposição  constar  da

certidão de nascimento de crianças, pois, com essa regra, a emissão de documentos

se tornará mais fácil e segura.

Por se tratar de uma proposta que visa beneficiar a população, de modo geral, e

considerando a necessidade de as pessoas contarem com mais essa comprovação

documental,  inclusive para atender as exigências de algumas empresas no ato de

contratação de seus empregados, creio que este projeto de lei terá a aprovação deste

Poder Legislativo.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.130/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.820/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.526/2011)

Cria a exigência para que laboratórios e clínicas de análise sanguínea proponham a

todos os pacientes e usuários a possibilidade de doação de sangue como amostra
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para efeitos de manutenção do banco de dados de eventuais doadores de medula

óssea.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os laboratórios e clínicas de análise sanguínea instalados no Estado ficam

obrigados  a  propor  aos  eventuais  doadores  ou  usuários  de  serviços  de  análise

sanguínea a possibilidade de doação de 5ml (cinco mililitros) a 10ml (dez mililitros) de

sangue como amostra para efeitos de manutenção do banco de dados de eventuais

doadores de medula óssea.

§ 1º – O laboratório deverá manter a resposta da proposta junto com o cadastro do

doador.

§ 2º – A amostra de sangue obtida por meio da concordância do usuário deverá ser

enviada para a Fundação Hemominas ou outra entidade habilitada escolhida por meio

de regulamentação do Poder Executivo.

Art. 2º – Os laboratórios e clínicas de análise sanguínea ficam obrigados a afixar

cartazes em locais visíveis de seus estabelecimentos, bem como devem fazer constar

nos impressos de resultados de todos os exames realizados informações sobre esta

lei.

Parágrafo  único  –  Nas  informações  prestadas  nos  termos  deste  artigo  deverão

constar:

I – esclarecimento sobre a simplicidade do procedimento de doação de amostra de

sangue;

II – frases ou mensagens de incentivo à doação de amostra de sangue;

III – esclarecimento sobre a importância da doação de medula óssea.

Art. 3º – O laboratório ou clínica que descumprir as condições estabelecidas nesta

lei estarão sujeitos a multa de até R$5.000,00 (cinco mil reais) por infração.

Art.  4º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação:  De acordo com uma pesquisa  realizada pelo Registro Nacional  de
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Doadores de Medula Óssea – Redome –, a chance de um brasileiro localizar um

doador  em  território  nacional  é  30  vezes  maior  em  relação  à  possibilidade  de

encontrá-lo no exterior, por causa das características genéticas. Além disso, o doador

ideal (irmão compatível) só está disponível em cerca de 30% das famílias brasileiras.

Para 70% dos pacientes é necessário identificar um doador alternativo.

Assim,  o  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  possibilitar  a  ampliação  de  dados  que

permitam revelar eventuais doadores de medula óssea, abrindo a possibilidade de

salvar milhares de vidas.

Em  outras  palavras,  um  simples  exame  de  sangue  pode  revelar  doadores  de

medula óssea em potencial.

É importante ressaltar  que este projeto não visa a obrigar ninguém a doar  nem

sangue nem medula óssea, apenas a expandir a possibilidade e a probabilidade de

encontrar doadores de medula óssea.

– 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 1.821/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.177/2011)

Dispõe  sobre  o  desenvolvimento  de  ações  de atendimento  e  acompanhamento

psicossocial  às  famílias  das  vítimas  de  calamidades  públicas  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a desenvolver, observadas as condições

estabelecidas em regulamento, ações de acompanhamento psicossocial às famílias

das vítimas de calamidades públicas ocorridas no território do Estado.

Art.  2º  – As ações de que trata esta lei  poderão ser implantadas no âmbito de

programa governamental  de  competência  do  Gabinete  Militar  do  Governador,  em

especial no que compete à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, sendo facultada

a formalização,  mediante convênio,  de parcerias  entre  o governo do Estado e os

municípios atingidos.

Art. 3º – As ações de acompanhamento psicossocial compreendem:

I – o cadastramento da população afetada;
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II – a oferta de atendimento psicológico;

III – o aconselhamento em assistência social;

IV – o levantamento dos indicadores sociais locais;

V – a integração com as atividades de defesa civil;

VI – o auxílio para a reinserção no mercado de trabalho;

VII – a coordenação das ações comunitárias de solidariedade;

VIII – o devido encaminhamento aos órgãos sociais competentes.

Art. 4º – Na execução das ações de que trata esta lei,  caberá ao poder público

promover  a  articulação  entre  os  órgãos  governamentais  de  assistência  social  e

psicológica, as instituições privadas de caráter assistencial de reconhecido interesse

público e os demais setores da sociedade civil organizada.

Art. 5º – O desenvolvimento das ações de que trata esta lei observará o disposto

nas Leis nºs 7.157, de 7 de dezembro de 1977, e 11.102, de 26 de maio de 1993, e

nos Decretos nºs 19.077, de 12 de fevereiro de 1978, e 43.424, de 10 de julho de

2003, observadas as atribuições e competências do Sistema Nacional de Defesa Civil

– Sindec.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Neilando Pimenta

Justificação: O governo federal, ao reformular as diretrizes nacionais para fins de

planejamento e execução das atividades de defesa civil, visou a planejar e promover

a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as

inundações.

E  Minas  Gerais,  por  sua  vez,  buscou  se  alinhar  à  nova  ordem  implementada,

especialmente  no  que  se  refere  às  atribuições  e  às  competências  delegadas  ao

Estado, com relação à coordenação e à execução das atividades de defesa civil.

Entre tais atividades estão a manutenção de informações e a elaboração de planos

e  programas,  a  previsão  de  recursos  orçamentários  próprios,  a  capacitação  de

recursos  humanos,  a  execução,  a  distribuição  e  o  controle  dos  suprimentos

alimentares  e  o  estabelecimento  de  requisitos  para  a  decretação  de  situação  de

emergência  e  estado de  calamidade;  todavia,  tanto  a  União  quanto  o  Estado de
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Minas Gerais não estabeleceram dispositivos referentes às ações de atendimento e

acompanhamento  psicossocial  destinados  às  famílias  das  vítimas  de  acidentes

naturais,  calamidades e eventos de grande proporção, esquecendo-se do principal

durante as tragédias: o aspecto humano.

A exemplo  do  disposto  no  art.  1º,  “a”  e  “b”,  do  Decreto  Federal  nº  1.080,  de

8/3/1994, que regulamenta o Fundo Especial para Calamidades Públicas, somente se

encontram previstos o apoio material e o de recuperação da estrutura afetada, como

o suprimento de água potável e de alimentos e o restabelecimento emergencial dos

serviços básicos essenciais.

Desse  modo,  os  aspectos  psicológico  e  assistencial  não  tiveram  o  devido

tratamento, ficando de lado a possibilidade de que o Estado ofereça um atendimento

adequado a  todos  os  que,  de  uma forma ou de outra,  sofrem  com tais  tipos  de

tragédias, muitas vezes perdendo a sua moradia, o emprego e até mesmo membros

da família.

Assim, esta proposta visa a permitir que o Estado de Minas Gerais, sempre pioneiro

no desenvolvimento de ações de defesa civil, possa também oferecer, em parceria

com  os  municípios  atingidos  e  em  articulação  com  entidades  assistenciais  da

sociedade  civil,  atendimento  psicossocial  às  famílias  das  vítimas  de  calamidades

públicas, em sua maioria carentes, amparando-os de forma mais completa e objetiva.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.822/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.263/2011)

Dispõe sobre a Política de Orientação e Humanização nos Hospitais das Redes

Pública e Privada e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criada a Política de Orientação e Humanização nos Hospitais das

Redes Pública e Privada do Estado.

Parágrafo único – A política a que se refere o caput deste artigo tem por objetivo:
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I – prestar orientação aos familiares dos pacientes do hospital;

II – disponibilizar um local para que os familiares dos pacientes sejam ouvidos e

orientados;

III – executar atividades pertinentes.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação: Objetiva esta propositura criar a Política de Orientação e Humanização

nos Hospitais das Redes Pública e Privada.

A finalidade dessa política é proporcionar orientações aos familiares de pessoas

que se encontram sob tratamento médico e que em momentos difíceis precisam de

orientações  de  como  agir,  de  uma  palavra  profissional  e  amiga.  Geralmente  o

ambiente  dos  hospitais  é  mórbido,  triste  e  desolador,  deixando  as  pessoas

desesperadas e preocupadas em como lidar com a situação em que estão.

As pessoas, de uma maneira geral, estão muito preocupadas com as suas tarefas

cotidianas e com meios de sobreviverem, não estando preparadas para enfrentar a

situação  de  ter  um  familiar  adoentado  ou  hospitalizado.  Os  familiares  podem

colaborar muito com os tratamentos aos adoentados e muitas vezes podem erradicar

e impedir que a doença se alastre. Nada mais eficaz no tratamento dos pacientes que

uma família  instruída e preparada,  que proporcione carinho e afeto e desenvolva,

através de abordagens aprendidas, um ambiente amável e propício para que esses

pacientes se recuperem.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

– 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 1.823/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.308/2011)

Institui mecanismos para a ampliação da oferta do ensino profissional e tecnológico

nas regiões de maior vulnerabilidade social do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O Estado apoiará a criação de cursos de educação profissional técnica de

nível médio, em especial,  nas regiões de maior vulnerabilidade social,  nos termos

desta lei.

Art. 2º – A instituição que ofereça curso de educação profissional experimental, nos

termos  do  art.  81  da  Lei  Federal  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996,  que

estabelece  as  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,  poderá  requerer,

concomitantemente, aos órgãos competentes do Sistema Estadual de Educação, o

credenciamento  e  a  autorização  para  a  oferta  de  cursos  regulares,  observada  a

legislação federal e estadual pertinente.

§ 1º – A instituição de que trata o caput deverá requerer a autorização para a oferta

de cursos de educação profissional no prazo máximo de noventa dias a contar da

data do início das aulas.

§ 2º – Os atos escolares praticados dentro do prazo citado no parágrafo anterior

terão validade legal após a publicação do ato autorizativo.

Art.  3º  – Cumpridos os requisitos  legais  exigidos,  os atos  de credenciamento  e

autorização  para  a  oferta  de  cursos  regulares  de  educação  profissional  pelas

instituições de que trata o art. 2º deverão ser expedidos pelos órgãos competentes no

prazo máximo de cento e vinte dias a contar da data data do encaminhamento da

documentação exigida.

Art. 4º – Se, no prazo de dois anos a contar do início da vigência desta lei, a oferta

de educação profissional por estabelecimentos de ensino públicos ou privados não

alcançar, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos alunos matriculados no ensino médio

regular e nos cursos de educação de jovens e adultos dos municípios a que se refere

o parágrafo único do art. 3º, o Estado viabilizará os meios necessários para suprir a

oferta de cursos de educação profissional nos referidos municípios.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Neilando Pimenta

Justificação: Os arts. 36-A a 36-D da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996, Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB –, e a Resolução CNE-CEB nº 1, de
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27/10/2005,  tratam  da  educação  profissional  e  tecnológica  e  das  diretrizes

curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio.

A LDB prevê a existência dos chamados cursos e instituições experimentais, cujo

objetivo, no seu nascedouro, é vir a integrar a rede regular de ensino. No caso da

educação  profissional,  um  curso  experimental  não  autorizado,  que  não  integre  o

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, poderá se adequar às normas de educação

profissional  dentro  de  um  prazo  determinado  pelo  respectivo  sistema de  ensino,

tornando-se um curso regular.

Em Minas Gerais, os cursos oferecidos por instituição credenciada e autorizados na

forma  da  Resolução  nº  449,  de  1º/8/2002,  do  Conselho  Estadual  de  Educação,

atendidos os requisitos constantes dos editais de contratação de instituições, podem

integrar  a  Rede  Mineira  de  Formação  Profissional,  não  podendo  ser  objeto  de

qualquer discriminação entre os demais cursos aptos a prestarem serviços ao PEP.

Portanto,  é  lícito  a  qualquer  entidade  que  desenvolva  projetos  educacionais

requerer à Secretaria de Estado de Educação o credenciamento como instituição de

ensino e a autorização para a oferta de cursos regulares, desde que observada a

legislação pertinente.

Por todas essas razões, propomos o projeto em tela, observando-se as normas de

educação em vigor e com uma meta clara e exequível de promover o incentivo à

ampliação da oferta de educação profissional, em especial, nas regiões mais carentes

do Estado.

Para tanto, entendemos que a fixação de prazo determinado para a expedição de

atos de credenciamento de instituições e autorização de cursos, bem como outras

iniciativas  expressas  na  proposição,  poderão  incrementar  o  acesso dos  alunos  à

educação profissional, considerada atualmente uma estratégia educacional de grande

efetividade tanto para contribuir para a permanência do jovem no ensino médio e para

a sua profissionalização quanto para dinamizar a qualificação de mão de obra para o

mercado de trabalho emergente.

Por essas razões, conto com os nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.824/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.227/2013)

Regulamenta o funcionamento de categorias de base para formação de atletas nos

clubes de desporto do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam assegurados à criança e ao adolescente, na forma da Constituição

da República Federativa do Brasil e do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei

Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – com absoluta prioridade, entre outros

direitos, a profissionalização, a dignidade humana, a saúde, o lazer, a educação e a

ampla liberdade para a prática esportiva.

Art. 2º – Fica autorizada, no Estado, a manutenção, pelos clubes de desporto, de

categoria de base para formação de atletas,  destinada a crianças e adolescentes

menores de 14 anos.

Art. 3º – Ficam os clubes autorizados a promover testes de seleção com atletas de

qualquer idade.

Parágrafo único – A realização de seleção com crianças e adolescentes deverá ser

expressamente  autorizada  pelos  respectivos  representantes  legais  e  fica

condicionada à prévia apresentação de atestado médico.

Art.  4º  –  Sem  prejuízo  do  disposto  no  art.  2º,  a  permanência  de  crianças  e

adolescentes menores de 14 anos nos clubes de futebol,  em regime de internato,

somente poderá ocorrer se os clubes oferecerem:

I – instalações e alojamentos com condições adequadas de alimentação, higiene,

segurança e salubridade;

II – assistência médica, fisioterápica, odontológica, psicológica e de educação física

aos atletas, além de contratação de seguro de vida;

III – condições de conforto para que os menores que vêm de outras cidades visitem,

pelo menos duas vezes ao ano, o seu local de origem, sem que haja prejuízo da

assiduidade às aulas.

Art.  5º – Os clubes têm prazo máximo de sessenta dias, desde a aplicação do
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primeiro teste, para avaliação e testes do atleta e para definição sobre sua inclusão

ou não em seu quadro de atletas da categoria de base.

Art. 6º – A participação dos menores em quaisquer eventos e competições em que

ingressem os clubes de futebol não poderá, em nenhuma hipótese, ser compulsória,

devendo  ser  garantida  a  audiência  dos  representantes  legais  da  criança  ou  do

adolescente.

Art. 7º – Ficam os clubes autorizados a participar de competições e manter suas

atividades normais mesmo no período de férias escolares.

Art. 8º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores a multa de

R$1.000,00 (mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais), com graduação correspondente

à gravidade da infração, que será triplicada em caso de reincidência.

Art. 9º – O Poder Executivo, por meio de seu órgão competente, acompanhará e

fiscalizará o cumprimento desta lei.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação: Os clubes de desporto do Estado de Minas Gerais sofrem com a falta

de regulamentação das categorias de base, e a situação fica ainda mais complicada

por se tratar de menores de idade.

É o entendimento do Ministério Público do Trabalho, que, em vez de os jovens e

crianças  estarem  construindo  um  futuro  melhor,  através  do  lazer  –  que  é  o  que

acontece – estariam trabalhando.

Ao perceber que o necessário para regularizar essa situação seria uma legislação

mais clara, entendemos que seria fundamental um projeto de lei para o Estado de

Minas Gerais, pois os benefícios que os clubes sérios trazem a esses jovens, como

boa alimentação, boa moradia, acompanhamento de saúde, e uma boa base para a

vida, são regras fundamentais para todo ser humano.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Esporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.825/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.957/2012)

Dispõe sobre o direito do cidadão de confirmar a emissão de atestados e laudos

periciais produzidos por médicos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  assegurado a  todo  cidadão o  direito  de  confirmar  a  emissão de

atestados e laudos periciais produzidos por médicos no Estado por meio do site da

Secretaria de Estado de Saúde.

Parágrafo único – A consulta a que se refere o caput não implica a disponibilização

do atestado ou laudo pericial, mas tão somente a informação sobre a emissão dos

documentos.

Art. 2º – A Secretaria de Estado de Saúde deverá manter cadastro atualizado dos

médicos que atuam no Estado.

Art.  3º  – Para cumprimento desta  lei,  os médicos do Estado ficam obrigados a

registrar os atestados e laudos por eles emitidos no site da Secretaria de Estado de

Saúde.

Parágrafo  único  –  Cada  atestado  ou  laudo  pericial  cadastrado  receberá  uma

numeração específica, que deverá constar do documento impresso, como um selo de

autenticidade para fins de consulta.

Art. 4º – Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a contar da data de

sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação: Este projeto pretende reduzir os índices de falsificações de atestados e

laudos médicos. De acordo com a proposta, os atestados emitidos pelos médicos do

Estado serão cadastrados no site da Secretaria de Estado de Saúde e receberão um

número de identificação. Com isso, o cidadão poderá acessar a numeração e verificar

a autenticidade do documento.  Recentemente, conforme noticiado, “um homem foi
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preso com atestados e o carimbo falsificado de um médico em Contagem. A Polícia

Militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas e, ao chegar na casa do suspeito,

foi surpreendida pelo material encontrado. Segundo o Sgto. Paulo Sérgio Coelho, da

39ª Companhia do 18º Batalhão da PM, foram encontrados com o homem 33 folhas

de atestados da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem. Também foi apreendido

o carimbo de um médico. De acordo com o sargento, tudo indica que o carimbo é

falsificado.”

Em Mariana, neste ano, foram apreendidos 21 atestados falsos, emitidos em nome

de um único médico,  durante  o  período em que ele se encontrava fora do País,

demonstrando  a  evidência  da  falsificação.  Conforme  divulgado  pela  mídia,  os

atestados continham os carimbos da Secretaria Municipal de Saúde e do Hospital

Monsenhor Horta e foram retidos por supostas falsificações.

Com  efeito,  poderíamos  citar  dezenas  de  notícias  envolvendo  falsificações  de

atestados  e  laudos  médicos,  e  são  comuns  anúncios  em  jornais  e  cartazes

oferecendo esses documentos.

Outro exemplo de conduta ilícita é a apresentação de atestado médico de origem

duvidosa ou com indícios de falsificação, apresentados por empregados, com o intuito

de evitar descontos em seus salários.

É o nosso entendimento que este projeto irá contribuir grandemente para o combate

às  fraudes,  razão  pela  qual  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  sua

aprovação.

– 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 1.826/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.725/2011)

Dispõe sobre o concurso literário Poesia na Escola.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O  Estado  promoverá,  a  cada  dois  anos,  concurso  de  poesia,  sob  a

denominação de  Poesia  na  Escola,  entre  os  alunos  da rede  pública  estadual  de

ensino,  com o objetivo de estimular,  fortalecer e desenvolver a leitura e a cultura

literária nos educandos.
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Art. 2º – O concurso Poesia na Escola será realizado de acordo com os seguintes

âmbitos territoriais de abrangência e etapas:

I – estabelecimento de ensino onde o aluno esteja matriculado – primeira etapa;

II  –  municipal  –  segunda  etapa,  compreendendo  a  concorrência  entre  os

vencedores de poesia nos estabelecimentos de ensino;

III  –  microrregional  –  terceira  etapa,  compreendendo  a  concorrência  entre  os

vencedores de poesia em âmbito municipal;

IV  –  mesorregional  –  quarta  etapa,  compreendendo  a  concorrência  entre  os

vencedores de poesia em âmbito microrregional;

V – estadual – etapa final, compreendendo a concorrência entre os vencedores de

poesia em âmbito mesorregional.

§ 1º – Para os fins dos incisos II e III deste artigo, será adotado o mapa elaborado

pelo Instituto de Geociências Aplicadas – IGA –, da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior, em março de 2000, 2ª edição.

§ 2º – Na primeira etapa, o vencedor do concurso será agraciado com o diploma

Poeta da Escola; nas demais etapas, será agraciado com um diploma de honra e terá

direito a prêmio, conforme dispuser o edital do concurso.

Art.  3º – As bancas examinadoras do concurso, formadas preferencialmente por

docentes da rede pública de ensino estadual, terão sua competência estabelecida no

regulamento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Berço de grandes nomes da literatura nacional e mundial, em todos os

momentos da nossa história – desde a Inconfidência Mineira até os dias de hoje,

passando  pela  Semana  de  Arte  Moderna  de  1922,  momento  especial  da  nossa

cultura e da nossa arte,  em que fomos representados por incontestáveis mestres,

escritores e poetas – Minas Gerais é um celeiro de artistas de todas as áreas, artes e

ofícios.

Não  raro,  em  nossas  andanças  pelos  inúmeros  municípios  de  nossas  Minas  e

nossos Gerais, nos deparamos com crianças e jovens talentosos, que compõem e se
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manifestam, em verso e prosa, de maneira às vezes simples, mas rica e ímpar, na

tradução da alma, dos costumes, desejos e sonhos da gente mineira, tecendo sua

história e eternizando seus feitos e experiências.

E,  nesses  momentos  mágicos,  percebemos  que  a  sociedade  e  o  Estado  não

dedicam a necessária atenção especial à valorização da atividade artístico-literária

desses  verdadeiros  aprendizes  de  poetas,  a  não ser  no  ambiente  escolar  –  pelo

carinho e cuidado dos nossos abnegados mestres e mestras.  Nenhum estímulo à

perpetuação  da  produção  dos  meninos,  meninas  e  jovens  que,  com  um  mínimo

incentivo,  poderiam,  quem  sabe,  tornar-se  nossos  novos  Drummonds,  Alphonsus,

Dirceus, Sabinos, Pelegrinos e Rosas.

Surpreendentemente, num momento de reflexão, brindou-nos um amigo das artes e

do nosso mandato, pensador e consultor jurídico, acostumado às lides do processo

legislativo, com a sugestão de um projeto de lei que versasse sobre a instituição de

um certame no âmbito dos estabelecimentos educacionais da rede pública estadual.

Iniciado nas unidades escolares, sob a supervisão e o incentivo carinhoso dos nossos

professores  e  professoras,  o  evento  transbordaria  para  além  das  fronteiras  das

superintendências  regionais  de  ensino  e  dos  próprios  municípios  e  regiões,

projetando-se em âmbito estadual, sob a responsabilidade das Secretarias de Estado

de  Educação  e  de  Cultura,  culminando  com  uma  habitual,  saudável  e  deveras

promissora  e  estimulante  concorrência  de  talentos  da  seara  literária,  com  a

possibilidade de descoberta de valiosos tesouros.

Afora  isso,  além  dos  novos  escritores  e  poetas  destacados  do  lugar-comum,

obteríamos, com a preparação e a própria disputa, um melhor desenvolvimento do

vocabulário, da capacidade de memorização, da interpretação de textos e um contato

mais constante com o conhecimento e a cultura, de um modo mais produtivo.

A poesia, a partir do momento em que estimula os alunos a se fazerem leitores de

si mesmos, liberta a expressão dos sentimentos e pensamentos, transformando-os na

delineação  da  personalidade  e  na  capacitação  crítica  e  formação  ideológica  das

crianças e jovens. Ganharemos, ainda, assíduos leitores e escritores, formadores de

opinião e líderes de novas gerações que nos sucederão.

Diante  dessas  alvissareiras  perspectivas,  submetemos  aos  nossos  pares  nossa
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proposta de criação de um concurso público que destaque e recompense nossos

poetas e escritores de um mundo novo, que virá.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 1.827/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.593/2011)

Estabelece normas para comprovação de residência no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A declaração de próprio punho do interessado supre, no âmbito do Estado,

a exigência de comprovante de residência.

Parágrafo único – A declaração referida no caput deverá conter exigência de ciência

do interessado de que a falsidade da informação o sujeitará às penas da legislação

pertinente.

Art.  2º  –  A recusa  da  declaração  de  próprio  punho  como prova  de  residência

sujeitará o infrator às seguintes penalidades:

I – advertência;

II  –  multa  no  valor  de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades  Fiscais  do  Estado de

Minas Gerais) na reincidência.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  é  desburocratizar  o  procedimento  de

comprovação  de  residência,  facilitando  a  vida  do  cidadão,  desacreditado  pela

burocracia oficial e pela iniciativa privada, no caso de falta de conta em seu nome. A

declaração de próprio punho do interessado suprirá a exigência do comprovante de

residência.

Geralmente, são solicitadas contas de empresas prestadoras de serviços públicos,

como de luz  e  água,  para  comprovar  residência.  Essas  contas  normalmente  são

emitidas em nome de apenas uma pessoa da residência, o que acaba dificultando a

vida do cidadão que não possui conta em seu nome.

Mesmo com as exigências atuais, são inúmeros os casos de falsa comprovação de
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residência obtida por meio de falsificações dos documentos exigidos. Já a declaração

de próprio punho faz prova inconteste de eventual delito, quando não corresponder à

verdade.

Ressalte-se  ainda  que  esta  proposição  guarda  consonância  com  o  Código  de

Defesa do Consumidor, segundo o qual deve prevalecer o princípio da boa-fé.

Com efeito, a burocracia é um tema debatido há décadas no Brasil e cabe ao Poder

Legislativo  apresentar  proposições  que  busquem  simplificar  procedimentos  e

formalidades na prestação dos serviços públicos e privados.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

– 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 1.828/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.472/2013)

Institui protocolo de atuação operacional para registro e tramitação de ocorrência

policial de infração penal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Em localidade que não disponha de delegacia de Polícia Civil, em regime

de plantão, nos dias úteis, no horário entre as dezoito horas e trinta minutos e as oito

horas e trinta minutos, bem como nos finais de semana e nos feriados, a Polícia

Militar de Minas Gerais procederá ao atendimento das ocorrências policiais, conforme

a seguinte classificação e protocolo de atuação:

I – sem o autor do fato e sem material arrecadado;

II – sem o autor do fato e com material arrecadado;

III – com o autor do fato, com ou sem material arrecadado.

§ 1º  – Na hipótese do inciso I,  após o registro da ocorrência a Polícia Militar  o

encaminhará à delegacia de Polícia Civil competente para apuração da infração penal

e o exercício da polícia judiciária.

§  2º  –  Na  hipótese  do  inciso  II,  a  Polícia  Militar  providenciará  o  imediato

encaminhamento do material arrecadado à delegacia de Polícia Civil competente.
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§ 3º – Na hipótese do inciso III,  a Polícia Militar  e a Polícia Civil  observarão os

seguintes procedimentos:

I  –  o  policial  militar,  após  o  registro  da  ocorrência,  procederá  ao  seu

encaminhamento,  por  meio  eletrônico,  para  a  análise  do  delegado  de  polícia  de

plantão;

II – concluindo o delegado de polícia de plantão que o fato enseja auto de prisão em

flagrante  delito,  deverá  o  suposto  autor,  as  testemunhas  e  a  vítima,  quando

existentes, ser encaminhados à delegacia de Polícia Civil de plantão;

III – concluindo o delegado de polícia de plantão que o fato enseja a lavratura de

termo circunstanciado de ocorrência,  o suposto autor,  as  testemunhas e a vítima,

quando  existentes,  poderão  ser  liberados  mediante  despacho  fundamentado  pelo

delegado  de  polícia  de  plantão,  caso  em  que  o  policial  militar  deverá  obter  de

imediato  a  assinatura  de  cientificação  dos  envolvidos  com  relação  ao  referido

despacho no próprio expediente a ser encaminhado para a delegacia de Polícia Civil

competente.

§ 4º – Deverão ser utilizados, além dos sistemas tecnológicos integrados, quaisquer

meios de comunicação que possibilitem o cumprimento dos protocolos de autuação

definidos por esta lei.

Art.  2º  – As instituições do Sistema de Defesa Social  terão até  trinta dias  para

operacionalizar o disposto nesta lei, mediante elaboração de diretrizes operacionais

conjuntas.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Diante da necessidade de otimizar recursos, ampliar a capacidade de

resposta  do  policiamento  no  Estado  e  valorizar  a  política  de  integração entre  as

instituições do Sistema de Defesa Social, é mister que os atos de polícia ostensiva de

preservação  da  ordem  pública,  de  polícia  judiciária,  bem  como  do  Corpo  de

Bombeiros  Militar,  devam ser  executados  de  forma integrada e  cooperativa.  Para

tanto desenvolveu-se um conjunto de ferramentas de tecnologia e comunicação nos

últimos anos,  visando o aperfeiçoamento e agilização das políticas de segurança,
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principalmente pela significativa distância entre algumas localidades pertencentes a

comarcas e as respectivas sedes dos plantões da Polícia Civil no Estado.

A necessidade do deslocamento de viaturas da Polícia Militar para cidades em que

estejam  em  funcionamento  os  plantões  da  Polícia  Civil  deixa  suas  próprias

localidades desguarnecidas de efetivo e gera prejuízo à segurança.

Desse modo, defendemos a posição de que os órgãos do Sistema de Defesa Social

devem  estabelecer  protocolos  de  atuação  operacional  para  o  exercício  de  suas

funções constitucionais, respeitadas as disposições legais.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.829/2015

Dispõe sobre o reconhecimento e direito do uso do nome social para travestis e

transexuais nos órgãos da administração pública estadual e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – E assegurado à população de travestis  e transexuais,  sejam cidadãos,

sejam servidores públicos da administração pública estadual, o direito à identificação

pelo nome social.

Parágrafo único – Entende-se por nome social o nome escolhido pelo funcionário,

funcionária ou terceirizados para identificação pessoal no caso de inadequação entre

o sexo biológico e a identidade sexual autopercebida.

Art. 2º – O direito a que se refere o art. 1º compreende:

I – ser identificado pelo nome social em órgãos públicos;

II –  utilizar  formulários  e  documentos de  identificação adaptados para  que seja

possível o registro do nome social.

Art.  3º– O não cumprimento  desta lei  sujeitará os  agentes públicos infratores à

responsabilidade administrativa na forma da lei.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Marília Campos

Justificação: O Movimento LGBT, através de suas entidades,  tem demandado o

direito  de  uso  do  nome  social  de  travestis  e  transexuais  nas  políticas  da
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administração  pública  como  exemplo  de  conduta  não  discriminatória  e  parte

integrante  de  um  projeto  de  políticas  de  assistência  social  e  direitos  humanos

orientado para a promoção do respeito à paz, à diversidade e a não discriminação por

orientação sexual e identidade de género. Trata-se de reivindicação antiga que inspira

o movimento nacionalmente.

A identidade  de  gênero  é  um  direito  fundamental  e  o  seu não  reconhecimento

impõe ao indivíduo situações de humilhação, constrangimentos e discriminações em

razão  do  uso  de  um  prenome  que  não  condiz  com  a  identidade  autopercebida.

Atenta,  portanto,  contra  a  dignidade  humana  e  compromete  as  relações

interpessoais, especialmente nos espaços públicos.

A Constituição Federal  de 1988, no art.  5º,  XLI,  determina que deve ser punido

qualquer ato atentatório aos direitos e liberdades fundamentais. No art. 18 da Lei nº

8.069, de 13 de julho de 1990, verificamos que é dever de todos velar pela dignidade

da criança e adolescente, pondo-os a salvo de qualquer  tratamento,  entre outros,

vexatório ou constrangedor.

E  esta  é  a  finalidade  deste  projeto  de  lei:  proteger  a  dignidade  de  travestis  e

transexuais, nos órgãos e entidades da administração pública do Estado.

Vale destacar que o nome social não deve ser confundido com o nome civil e que o

intuito da presente propositura é tão somente assegurar o uso do nome pelo qual, em

seu meio social, o cidadão travesti ou transexual se identifica e é identificado, ou seja,

o nome social, sem interferir ou promover qualquer alteração no registro civil.

Os Estados do Pará, Rio Grande do Sul. Piauí, Maranhão, entre outros, já tomaram

iniciativas semelhantes e, nesses estados, travestis e transexuais são chamadas pelo

nome social,  e  não  pelo  nome de  registro.  Em  2014,  pela  primeira  vez  em  sua

história,  o  Exame Nacional  do  Ensino  Médio  –  Enem  –  permitiu  que  estudantes

transexuais usassem o nome social na inscrição e nas provas.

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS –, desde 13 de agosto de 2009 a

Portaria nº 1.820/GIví/MS assegura aos usuários o direito ao uso do nome social.

Ações  como  essas  têm  se  mostrado  estratégicas  para  o  reconhecimento  da

identidade de género de travestis e transexuais e para a construção de uma política
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pública estadual de combate à homofobia e a promoção da cidadania da população

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.

E com essa convicção que peço o apoio dos nobres pares ao presente projeto.

– Publicado,  vai  o projeto  às  Comissões de Justiça,  de Direitos  Humanos e de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.830/2015

Obriga as empresas que prestam serviço de remoção e transporte de lixo a equipar

com  rastreador  os  veículos  utilizados  nessa  remoção  e  transporte  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as empresas que prestam serviços de remoção e transporte de lixo

obrigadas a equipar os veículos utilizados na execução do serviço com rastreador

para acompanhar o correto despejo do resíduo em local determinado.

Parágrafo  único  –  A obrigação  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  engloba  as

empresas responsáveis pela coleta do lixo doméstico, hospitalar e industrial.

Art. 2º – Os veículos responsáveis pela limpeza de fossas ou caixas de passagem

deverão adequar-se à obrigação disposta nessa lei.

Art.  3º – As pessoas físicas ou jurídicas que contratarem serviço de remoção e

transporte de resíduos ou limpeza de caixa de passagem terão direito a uma senha

de acesso temporária de rastreamento para acompanhar o despejo do resíduo no

local determinado.

Parágrafo  único  –  Em  se  tratando  de  contrato  celebrado  com  a  administração

pública direta, autárquica ou fundacional, as empresas de remoção e transporte de

resíduos devem disponibilizar senha de acesso ao rastreador,  além de apresentar

mensalmente extrato da rota utilizada pelos veículos e onde foram dispensados os

resíduos.

Art. 4º – As empresas terão cento e oitenta dias, contados da publicação desta lei,

para se adequarem às normas nela previstas.

Art.  5º  –  O  não  cumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  a  aplicação  das
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penalidades  previstas  na  Lei  7'.772,  de  1980,  que  dispõe  sobre  a  proteção,  a

conservação e a melhoria do meio ambiente.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Marília Campos

Justificação: O objetivo deste projeto é o de aumentar a segurança e aperfeiçoar a

gestão  do  controle  de  tráfego  dos  veículos  transportadores  de  lixo,  facilitando  a

quantificação das cargas e o rastreamento dos resíduos em tempo real, favorecendo

o cumprimento da legislação e diminuindo o impacto ambiental negativo.

Este projeto estabelece a obrigatoriedade de instalação de rastreadores em todos

os veículos que fazem o transporte de lixo em todo território estadual.

O  uso  de  tecnologias  na  gestão  de  resíduos  é  fundamental,  pois  o  sistema

possibilita calcular, planejar e monitorar a velocidade, os traçados e rotas, bem como

avaliar  a  origem  e  o  destino  de  todos  os  tipos  de  resíduos  que  possam  ser

considerados  lixo,  otimizando  os  transportes  de  resíduos,  impedindo  o  despejo

clandestinos e facilitando os órgãos fiscalizadores a exercer suas atividades.

Conto com o apoio dos nobres deputados e deputadas para a aprovação desta

proposta.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.692/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.831/2015

Cria o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e

Transexuais e altera a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  criado  o  Conselho  Estadual  de  Cidadania  de  Lésbicas,  Gays,

Bissexuais, Travestis e Transexuais – Conselho Estadual LGBT –, órgão colegiado de

caráter  consultivo,  deliberativo  e  propositivo,  integrante  da  estrutura  orgânica  da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese.

Art.  2º  –  O  Conselho  Estadual  LGBT  tem  por  finalidade  propor  políticas  que

promovam a cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT
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no Estado, combater a discriminação, reduzir as desigualdades sociais, econômicas,

financeiras, políticas e culturais e ampliar  o processo de participação social dessa

população.

Art. 3º – Ao Conselho Estadual LGBT compete:

I  –  formular  critérios  e  parâmetros  para  a  implementação  de  políticas  que

assegurem a cidadania e o combate a qualquer tipo de fobia contra a diversidade

sexual;

II – propor estratégias de avaliação e acompanhamento, bem como participar do

processo deliberativo de diretrizes  das políticas  de promoção da cidadania LGBT,

fomentando a inclusão do recorte de orientação sexual e identidade de gênero nas

políticas públicas desenvolvidas em âmbito estadual;

III – realizar 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;

IV – acompanhar e propor medidas de proteção a direitos violados ou ameaçados

de violação por discriminação sexual e identidade de gênero;

V – propor, em parceria com organismos governamentais e não governamentais, a

identificação de  sistemas  de  indicadores,  com o  objetivo  de  estabelecer  metas  e

procedimentos, com base nos índices identificados, para monitorar a aplicação das

atividades relacionadas com a promoção da cidadania LGBT;

VI – definir e deliberar suas diretrizes e programas de ação, em consonância com

os  objetivos  governamentais  pactuados  no  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado,  no  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental,  na  Lei  das  Diretrizes

Orçamentarias e na Lei Orçamentaria Anual;

VII  –  elaborar  seu  regimento  interno  e  estatuto  eleitoral  e  decidir  sobre  as

alterações propostas por seus membros;

VIII – convidar autoridades estaduais para prestar informações e esclarecimentos

sobre assuntos inerentes às suas atribuições.

Parágrafo único – É facultado ao Conselho Estadual LGBT propor a realização de

seminários  ou encontros regionais  sobre temas constitutivos  de sua agenda,  com

organismos nacionais e internacionais, públicos e privados.
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Art.  4º  –  O Conselho  Estadual  LGBT,  com  composição  paritária  entre  o  poder

público e a sociedade civil, é integrado por vinte e dois membros e seus respectivos

suplentes, sendo que:

I – onze são representantes dos seguintes órgãos governamentais:

a) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

b) um representante da Secretaria de Estado de Saúde;

c) um representante da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego;

d) um representante da Secretaria de Estado de Educação;

e) um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;

f) um representante da Secretaria de Estado de Cultura;

g) um representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude:

h) um representante da Secretaria de Estado de Turismo;

i) um representante da Advocacia-Geral do Estado;

j) um representante da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

k) um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

II  –  onze  são  representantes  de  entidades  da  sociedade  civil  organizada,

representantes da sociedade civil, das entidades que compõem o movimento LGBT.

§  1º  –  Os  representantes  do  poder  público  estadual  serão  indicados  pelos

respectivos órgãos e designados pelo governador do Estado.

§ 2º – Os representantes da sociedade civil serão eleitos entre seus pares, durante

fórum específico para este fim, e serão indicados pelos dirigentes de suas respectivas

entidades para posterior designação e publicação de ato no diário oficial do Estado.

§ 3º – As atividades dos membros do Conselho Estadual LGBT serão consideradas

serviço público relevante, não remunerado,  podendo ser custeadas despesas com

deslocamento,  hospedagem  e  alimentação,  quando  solicitadas  e  justificada  a

necessidade.

Art.  5º  – Os conselheiros  terão mandato de dois  anos,  admitindo-se uma única

recondução.

Parágrafo  único  –  Para  cada  conselheiro  titular  será  indicado  um  suplente,

observados os mesmos procedimentos e exigências estabelecidos para a escolha do

titular.
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Art. 6º – A estrutura de funcionamento do Conselho Estadual LGBT será composta

de:

I – presidência:

II – plenário:

III – comissões Internas;

IV– secretaria executiva.

Art. 7º – O plenário do Conselho Estadual LGBT se reunirá, em sessões abertas ao

público, ordinariamente, uma vez por  mês,  por convocação de seu presidente, ou

extraordinariamente, mediante convocação deste ou de um terço dos membros do

conselho,  observado,  em  ambos  os  casos,  o  prazo  de  até  cinco  dias  para

convocação.

Art.  8º  –  As  normas  de  funcionamento  do  Conselho  Estadual  LGBT  serão

estabelecidas no regimento interno.

Parágrafo único – O regimento interno do Conselho Estadual LGBT será aprovado

pela maioria absoluta de seus membros.

Art. 9º – A Sedese propiciará ao Conselho Estadual LGBT as condições necessárias

ao seu funcionamento, disponibilizando o local e a infraestrutura para a realização

das reuniões.

Art.  10  –  Esta  lei  e  o  regimento  interno  do  Conselho  Estadual  LGBT  serão

regulamentados por meio de decreto do chefe do Poder Executivo.

Art. 11 – O inciso I do art. 170 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2031,

passa a vigorar acrescido da seguinte alínea "j":

“Art. 170 – (...)

I – (...)

j)  o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais. Travestis  e

Transexuais – CEC LGBT.".

Art. 11 – Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Marília Campos

Justificação: Este projeto de lei cria o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas,

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – Conselho Estadual LGBT. A proposta é
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uma demanda  do movimento  mineiro  LGBT e  seu propósito  é  tornar  efetivas  as

políticas  públicas  destinadas  a  essa  população.  Cabe  lembrar  que  nosso  estado

encontra-se atrasado na criação desse órgão, que já é realidade em estados como

Bahia, Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina, Rio Grande Sul,

Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo.

Em  âmbito  nacional,  as  políticas  para  o  público  LGBT  são  elaboradas  e

implementadas  a  partir  do  chamado  Tripé  da  Cidadania  LGBT  (coordenadorias

conselhos  e  planos).  O  Estado de Minas  Gerais  possui  apenas  a  Coordenadoria

Especial de Políticas de Diversidade Sexual, criada pela Lei Delegada nº 180, de 21

de Janeiro de 2011, regulamentada pelo Decreto n º 45.767, de 4 de novembro de

2011, como órgão vinculado à Subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social. Precisamos avançar e construir esse tripé, que

possibilita, além de outras ações, a assinatura de convênios federais e repasse de

recursos por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A estrutura de

um conselho permite a articulação dessas políticas entre as secretarias afins sob a

ótica dos movimentos sociais LGBT.

Estas são as razões que justificam a presente proposição e conto com o apoio dos

nobres pares.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Direitos  Humanos,  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 1.832/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.481/2014)

Concede novo prazo para o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 1º

da Lei nº 11.548, de 27 de julho de 1994, que autoriza o Poder Executivo a doar

imóvel ao Município de Palma.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  concedido o prazo de quatro anos,  contados a partir  da data de

publicação desta lei, para o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 1º da

Lei nº 11.548, de 27 de julho de 1994.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação:  Este  projeto  tem  por  escopo ampliar  o  prazo  para  a  execução da

destinação dada ao imóvel doado pelo Estado ao Município de Palma.

O imóvel, doado pela Lei nº 11.548, de 27 de julho de 1994, destina-se à construção

de casas populares no Distrito de Cisneiros, no Município de Palma.

É importante ressaltar que, apesar de doado no ano de 1994, somente na atual

gestão  municipal  foi  conseguido o  recurso  para  a  realização da obra,  através  do

programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, não há qualquer interesse do Estado

em realizar a reversão da doação.

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 Nº 1.833/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.940/2014)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São José do Goiabal 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 São José do

Goiabal o terreno com área de 2.464m² (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro

metros quadrados), localizado na Rua Mário Rolla, nesse município, registrado sob o

nº  14.780,  a  fls.  116  do  Livro  3-H,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  de  São

Domingos do Prata.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado à

construção  de  uma  creche  Tipo  C,  a  ser  financiada  com  recursos  do  Programa

Nacional  de  Reestruturação  e  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Rede  Escolar

Pública de Educação Infantil – ProInfância –, do Ministério da Educação.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Este projeto objetiva a doação a São José do Goiabal de imóvel de

propriedade do Estado situado nesse município. Para atender ao interesse público, o

Executivo  Municipal  solicita  a  doação  do  imóvel,  a  fim  de  incorporá-lo  a  seu

patrimônio para atividades sociais e para a construção de uma creche Tipo C, a ser

financiada com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância –, do

Ministério da Educação.

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

deputadas e dos nobres deputados à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.834/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.696/2013)

Proíbe  a  utilização  de  comandas  em  boates,  danceterias  e  casas  noturnas  no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida no Estado a utilização de comandas em boates, danceterias

e casas noturnas fechadas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr. – Tiago Ulisses.

Justificação: A maioria das boates, danceterias e casas noturnas do Estado utiliza o

sistema de comandas para registrar os gastos oriundos da prestação dos serviços

oferecidos.

Este projeto de lei tem por objetivo proibir a utilização de comandas, uma vez que

tal procedimento dificulta a saída dos clientes, ocasionando longas filas dentro dos

referidos estabelecimentos e reclamações.

Na tragédia ocorrida em Santa Maria (RS), os seguranças, acreditando tratar-se de
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uma briga, barraram a saída dos jovens, exigindo a comanda para liberá-los. Além

disso, as portas foram mantidas fechadas por alguns minutos, por funcionários. Sem

esses obstáculos, várias vidas poderiam ter sido salvas.

Portanto, fica evidente a importância deste projeto de lei para o Estado e, assim,

pedimos o apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.835/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.070/2014)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matias Barbosa 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 Matias Barbosa

o  imóvel  com  área  de  7.620m²  (sete  mil  seiscentos  e  vinte  metros  quadrados),

integrante  de  área  total  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  nesse

município, na localidade de Cedofeita, registrado sob o nº 1.530, a fls. 217 do Livro 3

de Transcrição da Transmissão, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Matias Barbosa.

Parágrafo único – O imóvel descrito neste artigo destina-se 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 a partir da lavratura da escritura pública de doação,

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

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: Em 1951, o Município de Matias Barbosa entendeu por bem doar ao

Estado  área  de  10.000m²  a  fim  de  que  no  local  fosse  construído  prédio  onde

funcionaria uma escola rural.

O agente donatário atendeu à finalidade estipulada, bastando-lhe para isso ocupar

área de 2.380m².
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Considerando-se que a área é sobejamente suficiente para que a escola estadual

ali  instalada  possa  expandir-se  e  construir  instalações  destinadas  à  prática  de

educação  física  e  que  a  área  remanescente  se  encontra  totalmente  ociosa,  é

oportuno que se atenda à vontade do chefe do Executivo Municipal de construir no

local um conjunto habitacional destinado às famílias de baixa renda.

Com  efeito,  a  pretendida  doação  representa  ato  de  longo  alcance  social,  por

possibilitar ao poder público dar andamento à política de oferecer casa própria a larga

faixa da população menos favorecida.

Ante  o  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.836/2015

Institui  a  Política  de  Saúde  Ocupacional  do  Servidor  Público,  no  âmbito  das

administrações públicas direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política de Saúde Ocupacional do Servidor Público, no

âmbito  das  administrações  públicas  direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo, com a finalidade de promover a valorização do servidor, a melhoria das

condições  e  da  organização  do  processo  de  trabalho,  a  atenção  à  saúde  e  a

humanização, de modo a ampliar a autonomia e o protagonismo dos servidores e

atender à função social do trabalho.

Parágrafo  único  –  A política  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  atenderá  aos

servidores  públicos  em  efetivo  exercício  nas  administrações  públicas  direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Art. 2º – Para os fins desta lei, consideram-se:

I  – saúde ocupacional  do servidor o valor social público, para o qual  concorrem

fatores ambientais, sociais, psicológicos, políticos, econômicos e organizacionais, que

se efetiva por meio de atividades destinadas à promoção, à prevenção de doenças e

à segurança dos servidores, assim como à recuperação e à reabilitação da saúde dos

servidores;
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II – servidor público o servidor ativo ocupante de cargo público e sujeito ao regime

estatutário  e  o  servidor  contratado  por  tempo  determinado  para  atender  a

necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  de  que  trata  a  Lei  nº

18.185, de 4 de julho de 2009, excluídos os empregados públicos;

III  –  promoção  da  saúde  as  ações  dirigidas  ao  desenvolvimento  das  melhores

condições  de  saúde  individual  e  coletiva  em  resposta  às  necessidades  sociais,

entendendo-se o direito à saúde e ao trabalho como expressão direta do direito social

à vida em sua plenitude;

IV – prevenção de doenças a disposição prévia dos meios e dos conhecimentos

necessários para evitar danos ou agravos à saúde do servidor, em decorrência do

ambiente, dos processos de trabalho e dos hábitos de vida;

V  –  segurança  o  conjunto  de  ações  contínuas  e  sistemáticas  que  possibilitem

antecipar, identificar, reconhecer, mensurar, analisar, mapear, controlar e reduzir ou

eliminar  os  riscos  ocupacionais  relacionados  com  os  ambientes  e  processos  de

trabalho.

Art. 3º – A Política de Saúde Ocupacional do Servidor Público abrange os seguintes

âmbitos de atuação:

I – saúde e segurança: ações dirigidas à saúde do servidor, por meio da ampliação

do conhecimento da relação entre saúde, doença e trabalho, com o desenvolvimento

de  práticas  de  gestão,  de  educação  em  saúde  ocupacional  e  de  atitudes  e

comportamentos  que  contribuam  para  a  promoção  da  saúde,  a  prevenção  de

doenças e a segurança no trabalho;

II – perícia em saúde: ato pericial que visa a avaliar o estado de saúde do servidor

para o exercício de suas atividades laborais;

III – assistência à saúde do servidor: ações que visem à detecção e ao tratamento

de doenças, assim como à recuperação da saúde do servidor.

Art. 4º – A Política de Saúde Ocupacional do Servidor Público tem como objetivo:

I – desenvolver e executar sistema de gestão transversal, com diretrizes centrais e

implantação descentralizada, tendo participação e custeio equânime dos órgãos e

das entidades;

II – implementar o monitoramento por meio de indicadores organizacionais e de
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riscos  psicossociais  e  ambientais  preditores  de  agravos  à  saúde,  para  subsidiar

ações preventivas;

III  –  proporcionar  aos  servidores  públicos  condições  salubres  de  trabalho,

monitoramento dos ambientes e acompanhamento da saúde ocupacional,  desde o

início de suas atividades até o seu desligamento, visando a reduzir  ou eliminar  o

impacto dos riscos sobre sua saúde;

IV –  promover  perícia  em  saúde de forma humanizada,  respeitosa,  criteriosa  e

eficiente;

V – antecipar, identificar, reconhecer, mensurar, analisar, mapear, controlar, reduzir

ou eliminar os riscos ocupacionais;

VI – prevenir doenças, diminuir o adoecimento e reduzir o absenteísmo laboral;

VII – promover a saúde, a recuperação de doenças, a readaptação e a reabilitação

física, psicológica e social do servidor;

VIII – fomentar o comparecimento e as ações das administrações públicas direta,

autárquica e fundacional  do Poder  Executivo voltadas à melhoria do desempenho

global da saúde ocupacional, por meio de equipes transdisciplinares;

IX  –  orientar  os  servidores  públicos  estaduais  sobre  os  riscos  existentes  no

ambiente de trabalho e suas consequências para a saúde, bem como as medidas

preventivas necessárias para o seu controle ou eliminação;

X  –  proporcionar  orientação  e  capacitação  para  equipes  transdisciplinares

participantes da Política;

XI – promover educação em saúde ocupacional, visando à participação coletiva dos

atores  das  administrações  públicas  direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo;

XII – integralizar as ações de saúde ocupacional do servidor.

Art.  5º  –  Para  o  cumprimento  dos  objetivos  da  Política  de  que  trata  esta  lei,

compete:

I – ao Poder Executivo garantir a implementação e o desenvolvimento da política de

saúde ocupacional do servidor;

II  –  à Secretaria  de Estado de Planejamento  e  Gestão – Seplag – executar  as
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atividades  de  normatização,  coordenação,  supervisão,  controle  e  fiscalização

relacionadas à saúde ocupacional do servidor público;

III – aos demais órgãos e entidades das administrações públicas direta, autárquica

e fundacional  do  Poder  Executivo  executar  e  operacionalizar  as  ações  de  saúde

ocupacional normatizadas pela Seplag e outras ações previstas na legislação.

Art.  6º  –  As  administrações  públicas  direta,  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo  viabilizarão  os  meios  e  recursos  necessários  para  garantir  a

implementação e o desenvolvimento da política de saúde ocupacional do servidor.

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de doze meses, ouvida

a sociedade civil em processo participativo.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Marília Campos

Justificação: A saúde ocupacional consiste na promoção de condições laborais que

garantam o mais elevado grau de qualidade de vida no trabalho, de forma a proteger

a saúde dos trabalhadores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, além de

prevenir e controlar os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho por meio da

redução das condições de risco. Além disso, a saúde ocupacional também supõe o

apoio  ao aperfeiçoamento  do funcionário  e à conservação da sua capacidade de

trabalho.

A promoção da saúde ocupacional  está  claramente  prevista  na  Constituição da

República, que, em seu art. 7º, dispõe sobre a garantia dos direitos dos trabalhadores

urbanos e rurais. No inciso XXII do mesmo artigo, menciona-se o direito à “redução

dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”.

Já no art. 39, a referida Constituição estabelece que o inciso em questão se aplica

também ao servidor público.

Em  consonância  com  o  Texto  Constitucional,  a  Lei  Complementar  nº  64,  de

25/3/2002, em seu art. 89, previu a instituição da política de saúde ocupacional do

servidor  público  civil  do  Estado  de  Minas  Gerais,  assim  considerada  como  um

conjunto de normas, diretrizes e ações destinadas à valorização do servidor, atenção

à saúde, humanização,  melhoria das condições e da organização do processo de
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trabalho, de modo a ampliar a autonomia e o protagonismo dos servidores e atender

à função social do trabalho.

O propósito deste projeto de lei, apresentado originalmente nesta Casa pelo Poder

Executivo com o nº  4.429/2013,  é o de dar consequência à vontade expressa do

legislador mineiro e instituir a Política de Saúde Ocupacional do Servidor Público em

efetivo  exercício  nos  órgãos  das  administrações  públicas  direta,  autárquica  e

fundacional  do  Poder  Executivo.  Para  tanto,  estabelece  como  sua  finalidade  o

atendimento à função social do trabalho e considera como público-alvo das ações

implementadas os ocupantes de cargo público e sujeitos ao regime estatutário e os

servidores  contratados  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade

temporária de excepcional interesse público. Ademais, o projeto estabelece, ainda, os

objetivos dessa política e define as suas áreas de atuação: saúde, segurança, perícia

em saúde e assistência à saúde do servidor, entre outras disposições. É importante

ressaltar  que  a  construção  de  uma política  que  apresente  respostas  efetivas  em

relação à saúde do servidor demanda vínculo possível e necessário entre as áreas de

saúde e segurança, assistência à saúde do servidor e perícia em saúde.

Considerando que os cuidados com a saúde, a segurança e a qualidade de vida do

servidor público são fundamentais para o seu bem-estar e, consequentemente, para a

sua motivação no desempenho das suas tarefas laborais, peço o apoio dos nobres

pares à aprovação desta proposição de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.837/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.350/2012)

Proíbe as prestadoras de serviços de utilizar mensagem por SMS, e-mail e ligações

telefônicas no intuito de divulgar seus produtos e marcas sem prévia autorização do

cliente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Ficam as prestadoras de  serviços  proibidas de divulgar,  sem a  prévia

autorização dos  clientes,  produtos e marcas  por  meio de  SMS,  e-mail e  ligações

telefônicas.
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Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a prestadora de serviço a

multa a ser estipulada pelo órgão do Poder Executivo competente.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: As prestadoras de serviços descobriram um novo meio, de baixíssimo

custo,  para  veicular  as  suas  propagandas.  Essa  divulgação,  com  o  uso  das

tecnologias hoje disponíveis, se torna cada dia mais comum entre a população.

Tal prática é cada vez mais abusiva. As empresas se utilizam dessa estratégia de

comunicação  mais  fácil  para  importunar  seus  clientes,  enviando-lhes  mensagens

indesejadas. No entanto, esse serviço deve ser utilizado tão somente no interesse do

cliente e das pessoas com quem ele mantém relações comerciais ou pessoais. Dessa

forma,  corre-se  o  risco  de  haver,  no  futuro,  o  total  desvirtuamento  do  serviço,

incluindo  sua  utilização  para  a  veiculação  pelas  prestadoras  de  propagandas

comerciais de outras empresas.

A proposta que ora apresentamos pretende, portanto, proibir a utilização desse tipo

de  serviço  e  acabar,  de  fato,  com  a  veiculação  de  propaganda  comercial  sem

autorização  do  cliente.  Consideramos  que,  dessa  maneira,  contribuiremos  para  a

diminuição dessas mensagens e ligações que perturbam o cliente e o induzem à

compra.

Ante o exposto,  contamos com o apoio dos ilustres parlamentares à aprovação

deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 496/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.838/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.343/2011)

Torna  obrigatório  o  recolhimento  das  sobras  de  medicamentos  em  recipientes

adequados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  fabricantes,  distribuidores,  importadores,  revendedores  e
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comerciantes de medicamentos, postos de saúde e hospitais no Estado de Minas

Gerais  obrigados  a  recolher  em  recipientes  adequados  todas  as  sobras  de

medicamentos de que dispuserem.

§  1º  –  Considera-se  como  medicamento  para  o  efeito  desta  lei  todo  produto

farmacêutico  obtido  ou  elaborado  tecnicamente  com  fins  de  diagnóstico,  cura,

profilaxia e paliativo.

§ 2º – Os recipientes de coleta deverão ser instalados em locais visíveis, de modo

explícito; deverão conter dizeres que venham alertar o usuário sobre a importância do

correto fim a ser dado às sobras de medicamentos que representam risco à saúde e

ao meio ambiente.

Art. 2º – Caberá ao Poder Executivo regulamentar, segundo a sua conveniência e a

oportunidade, a fiscalização e a forma de recolhimento das sobras dos medicamentos

pelo órgão competente, a aplicação de multas aos infratores desta lei e a destinação

da respectiva arrecadação.

Art. 3º – Os estabelecimentos terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se

adequarem a esta lei.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Fred Costa

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa  e  Anselmo  José  Domingos.  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  489/2015,  nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.839/2015

Cria a Estação Ecológica Serra do Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criada a Estação Ecológica Serra do Ouro Branco, nos Municípios de

Ouro Branco e Ouro Preto.

Parágrafo único – A finalidade desta lei  é proteger  a fauna e a flora (biota),  os

mananciais de abastecimento público, bem como o solo e a paisagem do local.

Art.  2º  –  A área  da  Estação  Ecológica  será  composta,  conforme  o  Decreto  nº

45.180, de 2009, de no mínimo 7.520,7888ha (sete mil, quinhentos e vinte hectares,
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setenta e oito ares e oitenta e oito centiares) e perímetro de 67.517,77m (sessenta e

sete mil, quinhentos e dezessete metros e setenta e sete centímetros).

Art. 3º – Até que as terras destinadas à Estação Ecológica Serra do Ouro Branco

estejam sob o efetivo domínio e posse do poder público, fica proibida qualquer forma

de desmatamento de  vegetação nativa ou outra  atividade que possa ir  contra  as

finalidades de criação da Estação Ecológica, de que trata o parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º – Todo empreendimento residencial, comercial ou industrial que, em função

de sua construção, instalação ou ampliação, possa provocar impactos ambientais,

aumento  do fluxo de veículos  no sistema viário  do entorno da Estação Ecológica

Serra do Ouro Branco ou cause alteração nas finalidades contidas no parágrafo único

do art. 1º, fica sujeito a licenciamento ambiental no âmbito do Estado.

Art. 5º – A Estação Ecológica do Ouro Branco, conforme o Decreto nº 45.180, de

2009, possuirá os seguintes limites, medidas e confrontações: inicia-se a descrição

deste perímetro no vértice 01, situado entre a antiga estrada de ferro – RFFSA e a

estrada vicinal sentido Morro do Gabriel e pelo divisor de águas dos córregos Papa

Cobra  e  Cachoeira  Grande,  de  coordenadas  N 7.740.326,55m  e E 637.358,60m;

deste  segue  pela  margem  direita  da  mesma  divisa,  com  azimute  130º  40'57"  e

distância  de  44,25m  até  o  vértice  02,  de  coordenadas  E  637.392,15m  e  N

7.740.297,70m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 168º 43'25" e distância

de 28,91m até o vértice  03,  de coordenadas E 637.397,81m e N 7.740.269,35m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 209º 19'25" e distância de 43,84m até o

vértice 04,  de coordenadas E 637.376,34m e N 7.740.231,13m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 235º 04'17" e distância de 131,38m até o vértice 05, de

coordenadas E 637.268,62m e N 7.740.155,91m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 189º 02'54" e distância de 68,98m até o vértice 06, de coordenadas E

637.257,77m e N 7.740.087,79m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 187º

24'01" e distância de 108,46m até o vértice 07, de coordenadas E 637.243,80m e N

7.739.980,24m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 163º 35'59" e distância

de 40,55m até o vértice  08,  de coordenadas E 637.255,25m e N 7.739.941,34m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 202º 40'19" e distância de 158,92m até

o vértice 09, de coordenadas E 637.194,00m e N 7.739.794,70m, deste segue pela
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mesma divisa, com azimute 195º 34'27" e distância de 76,08m até o vértice 10, de

coordenadas E 637.173,57m e N 7.739.721,42m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 175º 12'35" e distância de 50,08m até o vértice 11, de coordenadas E

637.177,75m e N 7.739.671,51m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 166º

45'15" e distância de 40,12m até o vértice 12, de coordenadas E 637.186,95m e N

7.739.632,46m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 124º 35'33" e distância

de 40,97m até o vértice  13,  de coordenadas E 637.220,67m e N 7.739.609,20m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 110º 49'39" e distância de 46,46m até o

vértice 14,  de coordenadas E 637.264,09m e N 7.739.592,69m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 128º 37'17" e distância de 47,35m até o vértice 15, de

coordenadas E 637.301,09m e N 7.739.563,13m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 160º 36'29" e distância de 21,58m até o vértice 16, de coordenadas E

637.308,25m e N 7.739.542,77m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 198º

34'16" e distância de 111,75m até o vértice 17, de coordenadas E 637.272,66m e N

7.739.436,84m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 187º 56'39" e distância

de 38,41m até o vértice  18,  de coordenadas E 637.267,35m e N 7.739.398,79m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 154º 10'28" e distância de 35,48m até o

vértice 19,  de coordenadas E 637.282,81m e N 7.739.366,86m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 136º 22'02" e distância de 24,15m até o vértice 20, de

coordenadas E 637.299,48m e N 7.739.349,37m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 162º 35'00" e distância de 64,29m até o vértice 21, de coordenadas E

637.318,72m e N 7.739.288,03m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 145º

40'57" e distância de 32,64m até o vértice 22, de coordenadas E 637.337,12m e N

7.739.261,07m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 106º 36'20" e distância

de 88,27m até o vértice  23,  de coordenadas E 637.421,71m e N 7.739.235,85m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 97º 14'36" e distância de 100,24m até o

vértice 24,  de coordenadas E 637.521,14m e N 7.739.223,21m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 130º 36'26" e distância de 20,95m até o vértice 25, de

coordenadas E 637.537,05m e N 7.739.209,58m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 163º 30'37" e distância de 99,05m até o vértice 26, de coordenadas E

637.565,16m e N 7.739.114,60m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 139º
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26'39" e distância de 59,64m até o vértice 27, de coordenadas E 637.603,94m e N

7.739.069,28m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 177º 04'25" e distância

de 83,25m até o vértice  28,  de coordenadas E 637.608,19m e N 7.738.986,14m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 200º 17'33" e distância de 40,28m até o

vértice 29,  de coordenadas E 637.594,22m e N 7.738.948,36m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 179º 26'48" e distância de 42,55m até o vértice 30, de

coordenadas E 637.594,63m e N 7.738.905,81m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 149º 41'09" e distância de 26,52m até o vértice 31, de coordenadas E

637.608,02m e N 7.738.882,92m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 184º

02'02" e distância de 45,09m até o vértice 32, de coordenadas E 637.604,85m e N

7.738.837,94m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 160º 44'56" e distância

de 30,01m até o vértice  33,  de coordenadas E 637.614,74m e N 7.738.809,61m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 124º 12'40" e distância de 72,80m até o

vértice 34,  de coordenadas E 637.674,94m e N 7.738.768,68m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 74º 06'35" e distância de 46,01m até o vértice 35, de

coordenadas E 637.719,19m e N 7.738.781,27m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 47º 57'41" e distância de 50,81m até o vértice 36, de coordenadas E

637.756,93m e N 7.738.815,30m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 71º

25'09" e distância de 55,77m até o vértice 37, de coordenadas E 637.809,79m e N

7.738.833,07m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 93º 41'50" e distância

de 87,39m até o vértice  38,  de coordenadas E 637.897,00m e N 7.738.827,44m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 112º 38'49" e distância de 26,59m até o

vértice 39,  de coordenadas E 637.921,54m e N 7.738.817,20m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 152º 17'15" e distância de 44,06m até o vértice 40, de

coordenadas E 637.942,02m e N 7.738.778,19m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 139º 36'02" e distância de 78,37m até o vértice 41, de coordenadas E

637.992,82m e N 7.738.718,51m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 122º

05'43" e distância de 49,67m até o vértice 42, de coordenadas E 638.034,90m e N

7.738.692,12m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 87º 53'25" e distância

de 57,24m até o vértice  43,  de coordenadas E 638.092,09m e N 7.738.694,23m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 94º 18'41" e distância de 114,48m até o
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vértice 44,  de coordenadas E 638.206,25m e N 7.738.685,62m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 124º 49'14" e distância de 54,81m até o vértice 45, de

coordenadas E 638.251,24m e N 7.738.654,32m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 151º 58'20" e distância de 28,10m até o vértice 46, de coordenadas E

638.264,44m e N 7.738.629,52m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 176º

48'53" e distância de 26,29m até o vértice 47, de coordenadas E 638.265,90m e N

7.738.603,27m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 192º 53'05" e distância

de 58,48m até o vértice  48,  de coordenadas E 638.252,86m e N 7.738.546,26m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 181º 59'31" e distância de 25,03m até o

vértice 49,  de coordenadas E 638.251,99m e N 7.738.521,25m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 126º 17'13" e distância de 39,78m até o vértice 50, de

coordenadas E 638.284,06m e N 7.738.497,71m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 143º 19'45" e distância de 41,34m até o vértice 51, de coordenadas E

638.308,74m e N 7.738.464,55m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 169º

04'41" e distância de 29,05m até o vértice 52, de coordenadas E 638.314,25m e N

7.738.436,03m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 196º 10'45" e distância

de 14,09m até o vértice  53,  de coordenadas E 638.310,32m e N 7.738.422,50m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 225º 45'05" e distância de 49,07m até o

vértice 54,  de coordenadas E 638.275,17m e N 7.738.388,26m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 220º 21'10" e distância de 31,93m até o vértice 55, de

coordenadas E 638.254,50m e N 7.738.363,93m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 176º 29'12" e distância de 24,69m até o vértice 56, de coordenadas E

638.256,01m e N 7.738.339,28m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 145º

57'39" e distância de 23,99m até o vértice 57, de coordenadas E 638.269,44m e N

7.738.319,40m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 94º 04'34" e distância

de 17,61m até o vértice  58,  de coordenadas E 638.287,01m e N 7.738.318,15m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 39º 15'35" e distância de 52,16m até o

vértice 59,  de coordenadas E 638.320,02m e N 7.738.358,54m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 85º 54'04" e distância de 24,92m até o vértice 60, de

coordenadas E 638.344,87m e N 7.738.360,32m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 140º 56'30" e distância de 11,59m até o vértice 61, de coordenadas E
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638.352,17m e N 7.738.351,32m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 187º

15'06" e distância de 38,94m até o vértice 62, de coordenadas E 638.347,25m e N

7.738.312,70m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 171º 47'23" e distância

de 48,88m até o vértice  63,  de coordenadas E 638.354,23m e N 7.738.264,32m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 173º 14'30" e distância de 86,52m até o

vértice 64,  de coordenadas E 638.364,42m e N 7.738.178,40m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 192º 27'54" e distância de 82,06m até o vértice 65, de

coordenadas E 638.346,70m e N 7.738.098,27m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 202º 35'18" e distância de 15,31m até o vértice 66, de coordenadas E

638.340,82m e N 7.738.084,14m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 258º

24'56" e distância de 27,75m até o vértice 67, de coordenadas E 638.313,64m e N

7.738.078,56m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 273º 42'53" e distância

de 40,96m até o vértice  68,  de coordenadas E 638.272,76m e N 7.738.081,22m,

situado às margens do Córrego da Vargem; deste segue pela mesma divisa, com

azimute  307º  34'53"  e  distância  de  69,07m  até  o  vértice  69,  de  coordenadas  E

638.218,03m e N 7.738.123,34m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 285º

45'23" e distância de 992,76m até o vértice 70, de coordenadas E 637.262,57m e N

7.738.392,92m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 297º 31'20" e distância

de 293,49m até o vértice 71, de coordenadas E 637.002,29m e N 7.738.528,54m,

com azimute 217º 12'57" e distância de 190,64m até o vértice 72, de coordenadas E

636.886,99m e N 7.738.376,73m, deste segue contornando a comunidade de Morro

de Gabriel,  com azimute 197º 10'00" e distância de 481,09m até o vértice 73, de

coordenadas E 636.745,00m e N 7.737.917,07m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 103º 35'30" e distância de 1.179,57m até o vértice 74, de coordenadas E

637.891,53m  e  N  7.737.639,87m,  deste  segue  sentido  Areão  com  azimute  143º

16'52" e distância de 477,27m até o vértice 75, de coordenadas E 638.176,88m e N

7.737.257,30m,  situado  nas  proximidades  de  Areão;  deste  segue  estrada  vicinal

sentido trevo de Itatiaia, com azimute 89º 55'59" e distância de 385,83m até o vértice

76, de coordenadas E 638.562,72m e N 7.737.257,75m, deste segue pela mesma

divisa,  com  azimute  89º  55'59"  e  distância  de  11,58m  até  o  vértice  77,  de

coordenadas E 638.574,30m e N 7.737.257,76m, deste segue pela mesma divisa,
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com azimute 89º 55'59" e distância de 1.148,92m até o vértice 78, de coordenadas E

639.723,22m e N 7.737.259,11m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 144º

43'58" e distância de 224,48m até o vértice 79, de coordenadas E 639.852,83m e N

7.737.075,82m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 181º 15'18" e distância

de 76,48m até o vértice  80,  de coordenadas E 639.851,16m e N 7.736.999,36m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 179º 15'50" e distância de 53,71m até o

vértice 81,  de coordenadas E 639.851,85m e N 7.736.945,66m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 177º 24'47" e distância de 140,07m até o vértice 82, de

coordenadas  E  639.858,17m  e  N  7.736.805,73m,  deste  segue  linha  seca,  com

azimute  165º  26'38"  e  distância  de  50,17m  até  o  vértice  83,  de  coordenadas  E

639.870,78m e N 7.736.757,17m, deste segue a margem direita da estrada vicinal

sentido da Capela de Nossa Senhora Aparecida, com azimute 132º 49'06" e distância

de 61,16m até o vértice  84,  de coordenadas E 639.915,64m e N 7.736.715,60m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 123º 40'36" e distância de 57,40m até o

vértice 85,  de coordenadas E 639.963,41m e N 7.736.683,78m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 168º 57'38" e distância de 2.048,48m até o vértice 86, de

coordenadas E 640.355,66m e N 7.734.673,20m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 232º 47'06" e distância de 63,50m até o vértice 87, de coordenadas E

640.305,09m e N 7.734.634,79m; deste segue pela mesma divisa, com azimute 198º

22'21" e distância de 105,05m até o vértice 88, de coordenadas E 640.271,98m e N

7.734.535,10m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 189º 21'46" e distância

de 137,87m até o vértice 89, de coordenadas E 640.249,55m e N 7.734.399,07m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 206º 01'14" e distância de 43,81m até o

vértice 90,  de coordenadas E 640.230,33m e N 7.734.359,70m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 248º 56'03" e distância de 24,07m até o vértice 91, de

coordenadas E 640.207,86m e N 7.734.351,05m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 309º 52'58" e distância de 12,18m até o vértice 92, de coordenadas E

640.198,52m e N 7.734.358,85m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 320º

17'41" e distância de 39,30m até o vértice 93, de coordenadas E 640.173,41m e N

7.734.389,09m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 247º 11'02" e distância

de 34,30m até o vértice  94,  de coordenadas E 640.141,80m e N 7.734.375,79m,
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deste segue pela mesma divisa, com azimute 195º 03'22" e distância de 60,11m até o

vértice 95,  de coordenadas E 640.126,19m e N 7.734.317,75m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 190º 32'07" e distância de 93,49m até o vértice 96, de

coordenadas E 640.109,09m e N 7.734.225,83m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 200º 21'07" e distância de 269,32m até o vértice 97, de coordenadas E

640.015,43m e N 7.733.973,33m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 237º

24'06" e distância de 117,45m até o vértice 98, de coordenadas E 639.916,48m e N

7.733.910,06m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 246º 39'48" e distância

de 133,10m até o vértice 99, de coordenadas E 639.794,28m e N 7.733.857,33m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 242º 35'45" e distância de 61,60m até o

vértice 100, de coordenadas E 639.739,58m e N 7.733.828,98m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 278º 16'36" e distância de 41,71m até o vértice 101, de

coordenadas E 639.698,30m e N 7.733.834,98m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 273º 26'23" e distância de 50,47m até o vértice 102, de coordenadas E

639.647,93m e N 7.733.838,01m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 260º

23'18" e distância de 149,87m até o vértice 103, de coordenadas E 639.500,16m e N

7.733.812,99m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 276º 26'04" e distância

de 47,90m até o vértice 104, de coordenadas E 639.452,56m e N 7.733.818,36m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 253º 59'16" e distância de 50,98m até o

vértice 105, de coordenadas E 639.403,57m e N 7.733.804,30m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 217º 51'18" e distância de 54,83m até o vértice 106, de

coordenadas E 639.369,92m e N 7.733.761,01m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 186º 27'25" e distância de 191,01m até o vértice 107, de coordenadas E

639.348,44m e N 7.733.571,21m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 196º

09'22" e distância de 87,82m até o vértice 108, de coordenadas E 639.324,00m e N

7.733.486,86m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 183º 12'07" e distância

de 53,94m até o vértice 109, de coordenadas E 639.320,99m e N 7.733.433,00m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 162º 03'09" e distância de 66,06m até o

vértice 110, de coordenadas E 639.341,35m e N 7.733.370,15m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 165º 04'58" e distância de 43,03m até o vértice 111, de

coordenadas E 639.352,42m e N 7.733.328,57m, deste segue pela mesma divisa,
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com azimute 154º 34'19" e distância de 106,25m até o vértice 112, de coordenadas E

639.398,05m e N 7.733.232,62m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 143º

22'05" e distância de 75,64m até o vértice 113, de coordenadas E 639.443,18m e N

7.733.171,92m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 157º 43'18" e distância

de 132,86m até o vértice 114, de coordenadas E 639.493,54m e N 7.733.048,98m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 164º 41'23" e distância de 83,28m até o

vértice  115,  de  coordenadas  E  639.515,53m  e  N  7.732.968,66m,  situado  na

propriedade do Senhor Carlos Alberto Gontijo e pelos divisores de água dos Córregos

Garcia  e  Lavrinha;  deste  segue  pela  mesma divisa,  com  azimute  134º  54'10"  e

distância  de  62,88m  até  o  vértice  116,  de  coordenadas  E  639.560,07m  e  N

7.732.924,27m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 44º 32'43" e distância

de 144,02m até o vértice 117, de coordenadas E 639.661,10m e N 7.733.026,92m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 31º 42'38" e distância de 110,30m até o

vértice 118, de coordenadas E 639.719,07m e N 7.733.120,75m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 102º 51'23" e distância de 380,50m até o vértice 119, de

coordenadas E 640.090,04m e N 7.733.036,09m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 84º 00'07" e distância de 53,39m até o vértice 120, de coordenadas E

640.143,14m e N 7.733.041,67m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 50º

00'31" e distância de 36,58m até o vértice 121, de coordenadas E 640.171,16m e N

7.733.065,17m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 18º 38'27" e distância

de 278,13m até o vértice 122, de coordenadas E 640.260,06m e N 7.733.328,71m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 3º 08'23" e distância de 115,91m até o

vértice 123, de coordenadas E 640.266,41m e N 7.733.444,45m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 356º 53'12" e distância de 65,69m até o vértice 124, de

coordenadas E 640.262,84m e N 7.733.510,04m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 12º 06'06" e distância de 34,85m até o vértice 125, de coordenadas E

640.270,15m e N 7.733.544,12m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 52º

16'35" e distância de 62,79m até o vértice 126, de coordenadas E 640.319,81m e N

7.733.582,54m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 79º 30'54" e distância

de 49,59m até o vértice 127, de coordenadas E 640.368,57m e N 7.733.591,56m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 58º 22'15" e distância de 62,11m até o
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vértice 128, de coordenadas E 640.421,45m e N 7.733.624,13m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 35º 41'02" e distância de 67,34m até o vértice 129, de

coordenadas E 640.460,73m e N 7.733.678,82m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 52º 57'49" e distância de 111,61m até o vértice 130, de coordenadas E

640.549,82m e N 7.733.746,05m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 55º

14'60" e distância de 71,66m até o vértice 131, de coordenadas E 640.608,70m e N

7.733.786,89m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 55º 24'54" e distância

de 113,63m até o vértice 132, de coordenadas E 640.702,25m e N 7.733.851,39m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 34º 42'52" e distância de 215,03m até o

vértice 133, de coordenadas E 640.824,70m e N 7.734.028,15m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 33º 40'29" e distância de 217,81m até o vértice 134, de

coordenadas E 640.945,47m e N 7.734.209,41m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 22º 07'51" e distância de 35,58m até o vértice 135, de coordenadas E

640.958,88m e N 7.734.242,36m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 44º

21'48" e distância de 74,38m até o vértice 136, de coordenadas E 641.010,89m e N

7.734.295,54m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 101º 53'18" e distância

de 72,00m até o vértice 137, de coordenadas E 641.081,35m e N 7.734.280,71m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 87º 57'19" e distância de 61,58m até o

vértice 138, de coordenadas E 641.142,88m e N 7.734.282,91m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 63º 24'53" e distância de 76,93m até o vértice 139, de

coordenadas E 641.211,68m e N 7.734.317,34m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 73º 46'19" e distância de 67,05m até o vértice 140, de coordenadas E

641.276,06m e N 7.734.336,07m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 104º

10'43" e distância de 57,30m até o vértice 141, de coordenadas E 641.331,61m e N

7.734.322,04m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 124º 30'59" e distância

de 282,67m até o vértice 142, de coordenadas E 641.564,52m e N 7.734.161,87m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 94º 09'01" e distância de 133,54m até o

vértice 143, de coordenadas E 641.697,71m e N 7.734.152,20m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 3º 57'51" e distância de 84,16m até o vértice 144, de

coordenadas E 641.703,52m e N 7.734.236,16m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 289º 09'37" e distância de 7,12m até o vértice 145, de coordenadas E
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641.696,80m e N 7.734.238,50m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 57º

29'46" e distância de 160,81m até o vértice 146, de coordenadas E 641.832,42m e N

7.734.324,91m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 73º 00'08" e distância

de 153,83m até o vértice 147, de coordenadas E 641.979,53m e N 7.734.369,88m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 77º 18'35" e distância de 70,78m até o

vértice 148, de coordenadas E 642.048,57m e N 7.734.385,43m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 76º 09'22" e distância de 94,84m até o vértice 149, de

coordenadas E 642.140,66m e N 7.734.408,12m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 45º 49'20" e distância de 113,70m até o vértice 150, de coordenadas E

642.222,20m e N 7.734.487,35m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 92º

12'11" e distância de 11,19m até o vértice 151, de coordenadas E 642.233,38m e N

7.734.486,92m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 90º 09'57" e distância

de 183,81m até o vértice 152, de coordenadas E 642.417,19m e N 7.734.486,39m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 46º 21'28" e distância de 120,05m até o

vértice 153, de coordenadas E 642.504,07m e N 7.734.569,24m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 93º 02'34" e distância de 139,44m até o vértice 154, de

coordenadas E 642.643,31m e N 7.734.561,84m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 109º 24'38" e distância de 100,92m até o vértice 155, de coordenadas E

642.738,49m e N 7.734.528,30m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 141º

41'35" e distância de 602,69m até o vértice 156, de coordenadas E 643.112,08m e N

7.734.055,38m, com azimute 204º 03'26" e distância de 753,27m até o vértice 157, de

coordenadas E 642.805,01m e N 7.733.367,54m, com azimute 255º 23'00" e distância

de 138,71m até o vértice 158, de coordenadas E 642.670,80m e N 7.733.332,53m,

com azimute 247º 15'12" e distância de 122,83m até o vértice 159, de coordenadas E

642.557,52m e N 7.733.285,04m, com azimute 181º 23'18" e distância de 106,16m

até o vértice 160, de coordenadas E 642.554,95m e N 7.733.178,91m, com azimute

213º 14'15" e distância de 99,36m até o vértice 161, de coordenadas E 642.500,49m

e N 7.733.095,80m, com azimute 178º 52'08" e distância de 81,82m até o vértice 162,

de  coordenadas  E  642.502,10m e N  7.733.014,00m,  com  azimute  198º  49'39"  e

distância  de  86,19m  até  o  vértice  163,  de  coordenadas  E  642.474,29m  e  N

7.732.932,42m, com azimute 172º 37'07" e distância de 81,97m até o vértice 164, de
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coordenadas E 642.484,82m e N 7.732.851,13m, com azimute 142º 27'08" e distância

de 94,55m até o vértice 165, de coordenadas E 642.542,44m e N 7.732.776,17m,

com azimute 77º 01'07" e distância de 151,93m até o vértice 166, de coordenadas E

642.690,48m e N 7.732.810,30m, com azimute 46º 56'01" e distância de 665,95m até

o vértice 167, de coordenadas E 643.177,00m e N 7.733.265,04m, com azimute 26º

10'54" e distância de 80,81m até o vértice 168, de coordenadas E 643.212,65m e N

7.733.337,55m, com azimute 168º 35'60" e distância de 338,37m até o vértice 169, de

coordenadas E 643.279,53m e N 7.733.005,86m, com azimute 81º 26'52" e distância

de 149,85m até o vértice 170, de coordenadas E 643.427,72m e N 7.733.028,15m,

com azimute 45º 19'18" e distância de 390,72m até o vértice 171, de coordenadas E

643.705,55m e N 7.733.302,87m, com azimute 344º 47'19" e distância de 532,12m

até o vértice 172, de coordenadas E 643.565,93m e N 7.733.816,34m, com azimute

87º 28'60" e distância de 346,47m até o vértice 173, de coordenadas E 643.912,06m

e N 7.733.831,56m, com azimute 1º 58'53" e distância de 85,76m até o vértice 174,

de  coordenadas  E  643.915,03m  e  N  7.733.917,26m,  com  azimute  29º  15'34"  e

distância  de  87,83m  até  o  vértice  175,  de  coordenadas  E  643.957,96m  e  N

7.733.993,89m, com azimute 359º 32'26" e distância de 79,50m até o vértice 176, de

coordenadas E 643.957,32m e N 7.734.073,38m, situado na estrada vicinal, margem

direita sentido trevo do Itatiaia;  deste segue pela mesma divisa,  com azimute 86º

53'21" e distância de 38,88m até o vértice 177, de coordenadas E 643.996,15m e N

7.734.075,49m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 73º 52'45" e distância

de 44,65m até o vértice 178, de coordenadas E 644.039,04m e N 7.734.087,89m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 82º 01'42" e distância de 6,45m até o

vértice 179, de coordenadas E 644.045,42m e N 7.734.088,79m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 94º 38'06" e distância de 37,73m até o vértice 180, de

coordenadas E 644.083,03m e N 7.734.085,74m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 122º 55'09" e distância de 85,23m até o vértice 181, de coordenadas E

644.154,58m e N 7.734.039,42m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 112º

02'21" e distância de 85,97m até o vértice 182, de coordenadas E 644.234,26m e N

7.734.007,16m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 88º 33'07" e distância

de 24,81m até o vértice 183, de coordenadas E 644.259,07m e N 7.734.007,79m,
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deste segue pela mesma divisa, com azimute 61º 33'58" e distância de 44,10m até o

vértice 184, de coordenadas E 644.297,85m e N 7.734.028,79m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 76º 47'55" e distância de 48,01m até o vértice 185, de

coordenadas E 644.344,58m e N 7.734.039,75m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 68º 42'21" e distância de 36,19m até o vértice 186, de coordenadas E

644.378,31m e N 7.734.052,89m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 56º

17'08" e distância de 106,01m até o vértice 187, de coordenadas E 644.466,48m e N

7.734.111,73m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 101º 09'06" e distância

de 23,06m até o vértice 188, de coordenadas E 644.489,10m e N 7.734.107,28m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 120º 57'30" e distância de 41,12m até o

vértice 189, de coordenadas E 644.524,37m e N 7.734.086,12m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 142º 30'33" e distância de 64,64m até o vértice 190, de

coordenadas E 644.563,71m e N 7.734.034,84m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 123º 24'27" e distância de 72,24m até o vértice 191, de coordenadas E

644.624,01m e N 7.733.995,06m, deste segue, com azimute 100º 30'53" e distância

de 33,87m até o vértice 192, de coordenadas E 644.657,31m e N 7.733.988,88m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 85º 57'37" e distância de 60,10m até o

vértice 193, de coordenadas E 644.717,26m e N 7.733.993,12m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 114º 10'59" e distância de 195,95m até o vértice 194, de

coordenadas E 644.896,01m e N 7.733.912,85m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 150º 51'53" e distância de 142,87m até o vértice 195, de coordenadas E

644.965,57m e N 7.733.788,06m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 121º

05'47" e distância de 80,74m até o vértice 196, de coordenadas E 645.034,71m e N

7.733.746,36m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 131º 01'45" e distância

de 95,48m até o vértice 197, de coordenadas E 645.106,73m e N 7.733.683,69m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 103º 55'33" e distância de 70,65m até o

vértice 198, de coordenadas E 645.175,30m e N 7.733.666,68m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 81º 49'31" e distância de 70,72m até o vértice 199, de

coordenadas  E  645.245,30m  e  N  7.733.676,74m,  deste  segue,  com  azimute  63º

24'48" e distância de 40,13m até o vértice 200, de coordenadas E 645.281,18m e N

7.733.694,70m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 137º 30'40" e distância
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de 95,53m até o vértice 201, de coordenadas E 645.345,71m e N 7.733.624,26m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 221º 28'53" e distância de 598,89m até

o vértice 202, de coordenadas E 644.949,02m e N 7.733.175,59m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 115º 47'11" e distância de 192,46m até o vértice 203, de

coordenadas E 645.122,31m e N 7.733.091,86m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 103º 28'17" e distância de 206,72m até o vértice 204, de coordenadas E

645.323,34m e N 7.733.043,71m, situado na MG 129 (Estrada Real); com azimute

42º 09'57" e distância de 187,88m até o vértice 205, de coordenadas E 645.449,46m

e N 7.733.182,97m, com azimute 114º 07'28" e distância de 210,92m até o vértice

206, de coordenadas E 645.641,96m e N 7.733.096,76m, com azimute 98º 47'53" e

distância  de  238,45m  até  o  vértice  207,  de  coordenadas  E  645.877,61m  e  N

7.733.060,29m, com azimute 139º 15'40" e distância de 188,17m até o vértice 208, de

coordenadas E 646.000,41m e N 7.732.917,71m, com azimute 194º 19'29" e distância

de 335,37m até o vértice 209, de coordenadas E 645.917,44m e N 7.732.592,77m,

com azimute 149º 07'43" e distância de 377,71m até o vértice 210, de coordenadas E

646.111,24m e N 7.732.268,58m, com azimute 180º 00'00" e distância de 202,26m

até o vértice 211, de coordenadas E 646.111,24m e N 7.732.066,32m, com azimute

159º 31'08" e distância de 237,14m até o vértice 212, de coordenadas E 646.194,22m

e N 7.731.844,17m, com azimute 104º 11'36" e distância de 270,45m até o vértice

213, de coordenadas E 646.456,42m e N 7.731.777,85m, com azimute 200º 34'29" e

distância  de  255,00m  até  o  vértice  214,  de  coordenadas  E  646.366,81m  e  N

7.731.539,12m, com azimute 210º 50'27" e distância de 220,12m até o vértice 215, de

coordenadas E 646.253,96m e N 7.731.350,13m, com azimute 174º 54'10" e distância

de 336,22m até o vértice 216, de coordenadas E 646.283,83m e N 7.731.015,25m,

com azimute 282º 20'25" e distância de 2.301,39m até o vértice 217, de coordenadas

E 644.035,61m e N 7.731.507,09m, com azimute 151º 05'22" e distância de 736,78m

até o vértice 218, de coordenadas E 644.391,80m e N 7.730.862, 13m, com azimute

256º 17'16" e distância de 99,06m até o vértice 219, de coordenadas E 644.295,57m

e N 7.730.838,65m, com azimute 289º 59'10" e distância de 174,75m até o vértice

220,  de  coordenadas  E  644.131,34m  e  N  7.730.898,38m,  situado  na  divisa  da

propriedade da CSN; deste segue confrontando pela divisa da CSN, com azimute
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216º 43'18" e distância de 99,96m até o vértice 221, de coordenadas E 644.071,57m

e N 7.730.818,26m, deste  segue pela  mesma divisa,  com azimute  205º  26'44"  e

distância  de  73,25m  até  o  vértice  222,  de  coordenadas  E  644.040,10m  e  N

7.730.752,11m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 179º 38'13" e distância

de 344,04m até o vértice 223, de coordenadas E 644.042,28m e N 7.730.408,08m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 184º 28'40" e distância de 74,04m até o

vértice 224, de coordenadas E 644.036,50m e N 7.730.334,27m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 181º 06'38" e distância de 138,27m até o vértice 225, de

coordenadas E 644.033,82m e N 7.730.196,02m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 322º 24'28" e distância de 225,30m até o vértice 226, de coordenadas E

643.896,38m e N 7.730.374,54m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 350º

02'07" e distância de 50,91m até o vértice 227, de coordenadas E 643.887,57m e N

7.730.424,69m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 291º 36'58" e distância

de 98,70m até o vértice 228, de coordenadas E 643.795,81m e N 7.730.461,05m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 197º 02'53" e distância de 102,70m até

o vértice 229, de coordenadas E 643.765,70m e N 7.730.362,86m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 243º 29'42" e distância de 42,71m até o vértice 230, de

coordenadas E 643.727,48m e N 7.730.343,80m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 142º 03'08" e distância de 143,01m até o vértice 231, de coordenadas E

643.815,42m e N 7.730.231,03m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 153º

57'31" e distância de 74,39m até o vértice 232, de coordenadas E 643.848,08m e N

7.730.164,19m,  deste  seguem  pela  mesma  divisa,  com  azimute  186º  21'36"  e

distância  de  31,87m  até  o  vértice  233,  de  coordenadas  E  643.844,55m  e  N

7.730.132,51m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 162º 56'36" e distância

de 88,74m até o vértice 234, de coordenadas E 643.870,58m e N 7.730.047,68m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 177º 59'03" e distância de 59,99m até o

vértice 235, de coordenadas E 643.872,69m e N 7.729.987,72m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 159º 10'37" e distância de 40,68m até o vértice 236, de

coordenadas E 643.887,15m e N 7.729.949,70m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 175º 50'31" e distância de 38,34m até o vértice 237, de coordenadas E

643.889,93m e N 7.729.911,46m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 202º
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32'16" e distância de 11,27m até o vértice 238, de coordenadas E 643.885,61m e N

7.729.901,05m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 148º 15'14" e distância

de 15,70m até o vértice 239, de coordenadas E 643.893,87m e N 7.729.887,70m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 256º 55'59" e distância de 37,42m até o

vértice 240, de coordenadas E 643.857,42m e N 7.729.879,24m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 227º 46'29" e distância de 302,23m até o vértice 241, de

coordenadas E 643.633,62m e N 7.729.676,13m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 322º 14'19" e distância de 87,85m até o vértice 242, de coordenadas E

643.579,82m e N 7.729.745,58m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 327º

50'36" e distância de 80,32m até o vértice 243, de coordenadas E 643.537,07m e N

7.729.813,58m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 357º 21'41" e distância

de 28,24m até o vértice 244, de coordenadas E 643.535,77m e N 7.729.841,79m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 34º 44'29" e distância de 148,58m até o

vértice 245, de coordenadas E 643.620,45m e N 7.729.963,88m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 325º 59'06" e distância de 432,98m até o vértice 246, de

coordenadas E 643.378,23m e N 7.730.322,77m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 343º 45'48" e distância de 204,22m até o vértice 247, de coordenadas E

643.321,13m e N 7.730.518,85m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 308º

28'56" e distância de 116,36m até o vértice 248, de coordenadas E 643.230,05m e N

7.730.591,26m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 296º 41'09" e distância

de 42,40m até o vértice 249, de coordenadas E 643.192,16m e N 7.730.610,30m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 236º 46'58" e distância de 20,63m até o

vértice 250, de coordenadas E 643.174,90m e N 7.730.599,00m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 167º 11'38" e distância de 47,90m até o vértice 251, de

coordenadas E 643.185,52m e N 7.730.552,29m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 248º 10'27" e distância de 59,78m até o vértice 252, de coordenadas E

643.130,03m e N 7.730.530,06m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 214º

53'13" e distância de 41,77m até o vértice 253, de coordenadas E 643.106,14m e N

7.730.495,80m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 259º 05'54" e distância

de 39,43m até o vértice 254, de coordenadas E 643.067,42m e N 7.730.488,34m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 282º 06'03" e distância de 63,90m até o
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vértice 255, de coordenadas E 643.004,94m e N 7.730.501,74m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 247º 59'07" e distância de 81,26m até o vértice 256, de

coordenadas E 642.929,60m e N 7.730.471,28m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 333º 19'24" e distância de 47,95m até o vértice 257, de coordenadas E

642.908,07m e N 7.730.514,12m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 284º

55'10" e distância de 53,71m até o vértice 258, de coordenadas E 642.856,18m e N

7.730.527,95m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 173º 00'28" e distância

de 42,31m até o vértice 259, de coordenadas E 642.861,33m e N 7.730.485,96m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 188º 08'45" e distância de 62,15m até o

vértice 260, de coordenadas E 642.852, 52m e N 7.730.424,43m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 185º 28'39" e distância de 121,89m até o vértice 261, de

coordenadas E 642.840,89m e N 7.730.303,10m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 228º 53'38" e distância de 39,21m até o vértice 262, de coordenadas E

642.811,34m e N 7.730.277,32m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 172º

54'02" e distância de 33,19m até o vértice 263, de coordenadas E 642.815,44m e N

7.730.244,39m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 233º 23'18" e distância

de 38,44m até o vértice 264, de coordenadas E 642.784,59m e N 7.730.221,46m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 280º 02'29" e distância de 87,56m até o

vértice 265, de coordenadas E 642.698,37m e N 7.730.236,73m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 221º 34'48" e distância de 107,97m até o vértice 266, de

coordenadas E 642.626,71m e N 7.730.155,96m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 236º 20'03" e distância de 53,54m até o vértice 267, de coordenadas E

642.582,15m e N 7.730.126,28m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 210º

44'44" e distância de 101,46m até o vértice 268, de coordenadas E 642.530,28m e N

7.730.039,09m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 181º 20'37" e distância

de 23,45m até o vértice 269, de coordenadas E 642.529,73m e N 7.730.015,64m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 211º 30'33" e distância de 20,27m até o

vértice 270, de coordenadas E 642.519,14m e N 7.729.998,36m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 185º 03'37" e distância de 17,10m até o vértice 271, de

coordenadas E 642.517,63m e N 7.729.981,33m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 220º 54'47" e distância de 37,36m até o vértice 272, de coordenadas E
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642.493,16m e N 7.729.953,09m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 188º

12'25" e distância de 21,38m até o vértice 273, de coordenadas E 642.490,11m e N

7.729.931,93m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 218º 22'49" e distância

de 22,28m até o vértice 274, de coordenadas E 642.476,28m e N 7.729.914,47m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 241º 22'38" e distância de 57,08m até o

vértice 275, de coordenadas E 642.426,18m e N 7.729.887,12m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 190º 57'50" e distância de 13,67m até o vértice 276, de

coordenadas E 642.423,58m e N 7.729.873,70m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 196º 32'35" e distância de 57,72m até o vértice 277, de coordenadas E

642.407,14m e N 7.729.818,37m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 156º

47'37" e distância de 45,11m até o vértice 278, de coordenadas E 642.424,92m e N

7.729.776,91m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 175º 40'10" e distância

de 43,72m até o vértice 279, de coordenadas E 642.428,22m e N 7.729.733,32m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 170º 53'35" e distância de 28,78m até o

vértice 280, de coordenadas E 642.432,77m e N 7.729.704,90m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 126º 45'11" e distância de 62,51m até o vértice 281, de

coordenadas E 642.482,86m e N 7.729.667,50m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 179º 41'15" e distância de 49,15m até o vértice 282, de coordenadas E

642.483,12m e N 7.729.618,35m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 196º

32'49" e distância de 13,55m até o vértice 283, de coordenadas E 642.479,27m e N

7.729.605,36m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 182º 16'36" e distância

de 35,90m até o vértice 284, de coordenadas E 642.477,84m e N 7.729.569,49m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 213º 19'20" e distância de 21,95m até o

vértice 285, de coordenadas E 642.465,78m e N 7.729.551,15m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 284º 49'24" e distância de 63,27m até o vértice 286, de

coordenadas E 642.404,62m e N 7.729.567,33m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 272º 35'59" e distância de 63,25m até o vértice 287, de coordenadas E

642.341,43m e N 7.729.570,20m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 255º

52'04" e distância de 120,79m até o vértice 288, de coordenadas E 642.224,30m e N

7.729.540,71m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 284º 57'17" e distância

de 80,30m até o vértice 289, de coordenadas E 642.146,72m e N 7.729.561,43m,
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deste segue pela mesma divisa, com azimute 217º 36'38" e distância de 19,20m até o

vértice 290, de coordenadas E 642.135,00m e N 7.729.546,22m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 188º 17'59" e distância de 53,22m até o vértice 291, de

coordenadas E 642.127,32m e N 7.729.493,56m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 183º 00'04" e distância de 85,99m até o vértice 292, de coordenadas E

642.122,82m e N 7.729.407,69m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 196º

20'54" e distância de 53,03m até o vértice 293, de coordenadas E 642.107,89m e N

7.729.356,80m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 190º 42'36" e distância

de 51,13m até o vértice 294, de coordenadas E 642.098,39m e N 7.729.306,56m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 213º 14'57" e distância de 39,98m até o

vértice 295, de coordenadas E 642.076,47m e N 7.729.273,13m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 216º 58'05" e distância de 131,62m até o vértice 296, de

coordenadas E 641.997,32m e N 7.729.167,97m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 239º 41'40" e distância de 23,12m até o vértice 297, de coordenadas E

641.977,36m e N 7.729.156,30m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 211º

13'08" e distância de 96,20m até o vértice 298, de coordenadas E 641.927,49m e N

7.729.074,03m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 174º 01'21" e distância

de 19,59m até o vértice 299, de coordenadas E 641.929,53m e N 7.729.054,55m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 216º 03'17" e distância de 25,62m até o

vértice 300, de coordenadas E 641.914,46m e N 7.729.033,84m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 305º 53'42" e distância de 275,96m até o vértice 301, de

coordenadas E 641.690,91m e N 7.729.195,63m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 261º 05'06" e distância de 173,91m até o vértice 302, de coordenadas E

641.519,09m e N 7.729.168,68m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 269º

26'37" e distância de 347,01m até o vértice 303, de coordenadas E 641.172,10m e N

7.729.165,31m,  deste  segue  confrontando  com  a  propriedade  da  Gerdau,  com

azimute 197º 29'29" e distância de 172,61m até o vértice 304,  de coordenadas E

641.120,22m e N 7.729.000,68m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 229º

41'46" e distância de 255,73m até o vértice 305, de coordenadas E 640.925,20m e N

7.728.835,27m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 292º 34'50" e distância

de 86,31m até o vértice 306, de coordenadas E 640.845,50m e N 7.728.868,41m,
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deste segue pela mesma divisa, com azimute 242º 21'14" e distância de 120,61m até

o vértice 307, de coordenadas E 640.738,66m e N 7.728.812,45m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 214º 30'31" e distância de 98,78m até o vértice 308, de

coordenadas E 640.682,70m e N 7.728.731,05m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 247º 14'56" e distância de 342,03m até o vértice 309, de coordenadas E

640.367,28m e N 7.728.598,77m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 292º

37'12" e distância de 132,27m até o vértice 310, de coordenadas E 640.245,18m e N

7.728.649,65m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 246º 58'50" e distância

de 192,41m até o vértice 311, de coordenadas E 640.068,09m e N 7.728.574,41m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 273º 23'32" e distância de 153,86m até

o vértice 312, de coordenadas E 639.914,50m e N 7.728.583,51m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 316º 44'45" e distância de 141,00m até o vértice 313, de

coordenadas E 639.817,88m e N 7.728.686,20m, deste segue,  com azimute 260º

32'16" e distância de 194,29m até o vértice 314, de coordenadas E 639.626,23m e N

7.728.654,26m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 312º 25'36" e distância

de 340,04m até o vértice 315, de coordenadas E 639.375,23m e N 7.728.883,67m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 325º 57'39" e distância de 179,29m até

o vértice 316, de coordenadas E 639.274,87m e N 7.729.032,24m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 11º 49'38" e distância de 92,51m até o vértice 317, de

coordenadas E 639.293,83m e N 7.729.122,78m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 48º 48'51" e distância de 108,16m até o vértice 318, de coordenadas E

639.375,23m e N 7.729.194,01m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 20º

13'29" e distância de 103,01m até o vértice 319, de coordenadas E 639.410,84m e N

7.729.290,67m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 6º 00'32" e distância de

291,59m até o vértice 320, de coordenadas E 639.441,37m e N 7.729.580,65m, deste

segue pela mesma divisa,  com azimute  59º  36'02"  e distância  de 115,58m até  o

vértice 321, de coordenadas E 639.541,05m e N 7.729.639,14m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 307º 15'00" e distância de 189,15m até o vértice 322, de

coordenadas E 639.390,49m e N 7.729.753,62m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 320º 54'00" e distância de 174,89m até o vértice 323, de coordenadas E

639.280,19m e N 7.729.889,35m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 18º
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57'03" e distância de 612,34m até o vértice 324, de coordenadas E 639.479,06m e N

7.730.468,49m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 67º 43'27" e distância

de 293,73m até o vértice 325, de coordenadas E 639.750,87m e N 7.730.579,84m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 290º 15'57" e distância de 226,91m até

o vértice 326, de coordenadas E 639.538,00m e N 7.730.658,43m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 32º 38'30" e distância de 107,06m até o vértice 327, de

coordenadas E 639.595,75m e N 7.730.748,58m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 356º 45'37" e distância de 110,62m até o vértice 328, de coordenadas E

639.589,50m e N 7.730.859,02m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 88º

51'15" e distância de 104,21m até o vértice 329, de coordenadas E 639.693,69m e N

7.730.861,11m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 2º 20'14" e distância de

102,19m até o vértice 330, de coordenadas E 639.697,85m e N 7.730.963,21m, deste

segue pela mesma divisa,  com azimute 74º 03'17"  e distância  de  106,19m até  o

vértice 331, de coordenadas E 639.799,96m e N 7.730.992,39m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 64º 53'07" e distância de 73,65m até o vértice 332, de

coordenadas E 639.866,64m e N 7.731.023,64m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 44º 59'60" e distância de 88,41m até o vértice 333, de coordenadas E

639.929,16m e N 7.731.086,16m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 308º

09'26" e distância de 37,10m até o vértice 334, de coordenadas E 639.899,98m e N

7.731.109,08m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 38º 49'47" e distância

de 109,67m até o vértice 335, de coordenadas E 639.968,75m e N 7.731.194,52m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 89º 59'60" e distância de 18,75m até o

vértice 336, de coordenadas E 639.987,50m e N 7.731.194,52m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 117º 38'46" e distância de 148,20m até o vértice 337, de

coordenadas E 640.118,78m e N 7.731.125,75m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 71º 04'21" e distância de 106,33m até o vértice 338, de coordenadas E

640.219,36m e N 7.731.160,24m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 285º

23'53" e distância de 2.899,05m até o vértice 339, de coordenadas E 637.424,37m e

N 7.731.930,01m, situado na área limite da RPPN: Luis Carlos Jurovsky Tamassia de

propriedade da Gerdau Açominas; deste segue pela mesma divisa, com azimute 282º

18'10" e distância de 513,14m até o vértice 340, de coordenadas E 636.923,02m e N
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7.732.039,35m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 291º 38'27" e distância

de 2.236,13m até o vértice 341, de coordenadas E 634.844,50m e N 7.732.864,00m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 291º 16'07" e distância de 360,52m até

o vértice 342, de coordenadas E 634.508,54m e N 7.732.994,78m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 303º 38'05" e distância de 4.177,14m até o vértice 343,

de coordenadas E 631.030,71m e N 7.735.308,48m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 335º 45'19" e distância de 946,27m até o vértice 344, de coordenadas E

630.642,14m e N 7.736.171,29m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 275º

09'32" e distância de 344,65m até o vértice 345, de coordenadas E 630.298,88m e N

7.736.202,28m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 299º 25'54" e distância

de 99,79m até o vértice 346, de coordenadas E 630.211,98m e N 7.736.251,31m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 52º 18'44" e distância de 1.236,60m até

o vértice 347, de coordenadas E 631.190,56m e N 7.737.007,32m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 13º 45'40" e distância de 23,50m até o vértice 348, de

coordenadas E 631.196,15m e N 7.737.030,14m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 53º 44'37" e distância de 39,31m até o vértice 349, de coordenadas E

631.227,85m  e  N  7.737.053,39m,  situado  numa  antiga  propriedade  denominada

Usina Wigg; deste segue pela mesma divisa, com azimute 59º 55'32" e distância de

103,11m até o vértice 350, de coordenadas E 631.317,08m e N 7.737.105,06m, deste

segue pela mesma divisa, com azimute 336º 30'53" e distância de 524,99m até o

vértice 351, de coordenadas E 631.107,87m e N 7.737.586,56m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 297º 53'23" e distância de 533,34m até o vértice 352, de

coordenadas E 630.636,47m e N 7.737.836,04m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 297º 53'23" e distância de 5,73m até o vértice 353, de coordenadas E

630.631,41m e N 7.737.838,72m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 90º

00'00" e distância de 0,00m até o vértice 354, de coordenadas E 630.631,41m e N

7.737.838,72m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 90º 00'00" e distância

de 0,00m até o vértice 355,  de coordenadas E 630.631,41m e N 7.737.838,72m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 90º 00'00" e distância de 0,00m até o

vértice 356, de coordenadas E 630.631,41m e N 7.737.838,72m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 90º 00'00" e distância de 0,00m até o vértice 357, de
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coordenadas E 630.631,41m e N 7.737.838,72m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 90º 00'00" e distância de 0,00m até o vértice 358, de coordenadas E

630.631,41m e N 7.737.838,72m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 11º

11'19" e distância de 83,67m até o vértice 359, de coordenadas E 630.647,64m e N

7.737.920,80m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 3º 16'40" e distância de

72,68m até o vértice 360, de coordenadas E 630.651,80m e N 7.737.993,36m, deste

segue pela mesma divisa, com azimute 15º 30'48" e distância de 40,13m até o vértice

361, de coordenadas E 630.662,53m e N 7.738.032,03m, deste segue pela mesma

divisa,  com  azimute  78º  10'02"  e  distância  de  79,06m  até  o  vértice  362,  de

coordenadas E 630.739,91m e N 7.738.048,24m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 91º 22'28" e distância de 211,05m até o vértice 363, de coordenadas E

630.950,90m e N 7.738.043,18m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 96º

18'06" e distância de 319,01m até o vértice 364, de coordenadas E 631.267,98m e N

7.738.008,16m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 81º 49'18" e distância

de 289,90m até o vértice 365, de coordenadas E 631.554,93m e N 7.738.049,40m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 73º 42'28" e distância de 61,99m até o

vértice 366, de coordenadas E 631.614,43m e N 7.738.066,79m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 39º 22'21" e distância de 86,48m até o vértice 367, de

coordenadas E 631.669,30m e N 7.738.133,65m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 4º 34'44" e distância de 28,24m até o vértice 368, de coordenadas E

631.671,55m e N 7.738.161,79m, situado no limite da propriedade da Vale do Rio

Doce denominada Fazenda Rodeio; deste segue pela mesma divisa, com azimute 51º

33'47" e distância de 183,08m até o vértice 369, de coordenadas E 631.814,96m e N

7.738.275,61m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 88º 10'28" e distância

de 117,61m até o vértice 370, de coordenadas E 631.932,50m e N 7.738.279,35m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 105º 49'33" e distância de 37,50m até o

vértice 371, de coordenadas E 631.968,58m e N 7.738.269,13m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 108º 34'48" e distância de 222,00m até o vértice 372, de

coordenadas E 632.179,01m e N 7.738.198,39m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 75º 45'11" e distância de 136,78m até o vértice 373, de coordenadas E

632.311,58m e N 7.738.232,05m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 97º
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19'55" e distância de 57,56m até o vértice 374, de coordenadas E 632.368,67m e N

7.738.224,71m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 112º 29'48" e distância

de 112,56m até o vértice 375, de coordenadas E 632.472,66m e N 7.738.181,64m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 76º 01'59" e distância de 51,75m até o

vértice 376, de coordenadas E 632.522,88m e N 7.738.194,13m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 42º 31'10" e distância de 112,04m até o vértice 377, de

coordenadas E 632.598,60m e N 7.738.276,71m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 12º 11'46" e distância de 159,00m até o vértice 378, de coordenadas E

632.632,19m e N 7.738.432,12m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 352º

26'41" e distância de 203,18m até o vértice 379, de coordenadas E 632.605,48m e N

7.738.633,53m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 58º 06'06" e distância

de 192,28m até o vértice 380, de coordenadas E 632.768,72m e N 7.738.735,14m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 58º 06'06" e distância de 45,60m até o

vértice 381, de coordenadas E 632.807,43m e N 7.738.759,23m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 54º 29'54" e distância de 160,56m até o vértice 382, de

coordenadas E 632.938,14m e N 7.738.852,47m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 77º 18'34" e distância de 111,75m até o vértice 383, de coordenadas E

633.047,16m e N 7.738.877,02m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 77º

18'34" e distância de 94,96m até o vértice 384, de coordenadas E 633.139,80m e N

7.738.897,88m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 73º 32'12" e distância

de 221,29m até o vértice 385, de coordenadas E 633.352,01m e N 7.738.960,60m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 89º 50'05" e distância de 92,07m até o

vértice 386, de coordenadas E 633.444,08m e N 7.738.960,86m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 93º 12'07" e distância de 46,99m até o vértice 387, de

coordenadas  E  633.491,00m  e  N  7.738.958,24m,  deste  segue,  com  azimute  58º

39'34" e distância de 68,00m até o vértice 388, de coordenadas E 633.549,08m e N

7.738.993,60m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 67º 48'02" e distância

de 108,40m até o vértice 389, de coordenadas E 633.649,44m e N 7.739.034,56m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 71º 43'47" e distância de 58,69m até o

vértice 390, de coordenadas E 633.705,17m e N 7.739.052,96m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 110º 15'49" e distância de 90,12m até o vértice 391, de
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coordenadas E 633.789,71m e N 7.739.021,75m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 118º 15'22" e distância de 147,38m até o vértice 392, de coordenadas E

633.919,53m e N 7.738.951,98m,deste segue pela mesma divisa, com azimute 73º

42'49" e distância de 190,86m até o vértice 393, de coordenadas E 634.102,72m e N

7.739.005,50m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 91º 32'06" e distância

de 98,43m até o vértice 394, de coordenadas E 634.201,11m e N 7.739.002,87m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 70º 53'51" e distância de 122,40m até o

vértice 395, de coordenadas E 634.316,77m e N 7.739.042,92m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 107º 30'01" e distância de 122,30m até o vértice 396, de

coordenadas E 634.433,41m e N 7.739.006,15m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 94º 26'23" e distância de 108,77m até o vértice 397, de coordenadas E

634.541,85m e N 7.738.997,73m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 89º

49'23" e distância de 106,24m até o vértice 398, de coordenadas E 634.648,09m e N

7.738.998,05m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 99º 53'00" e distância

de 181,98m até o vértice 399, de coordenadas E 634.827,37m e N 7.738.966,82m,

deste segue pela margem direita da antiga ferrovia (RFFSA) sentido Comunidade de

Dom Bosco (descrição feita a partir da carta topográfica MI 2573-4, Folha SF-23-X-A-

III-4),  com  azimute  57º  57'00"  e  distância  de  72,20m  até  o  vértice  400,  de

coordenadas E 634.888,56m e N 7.739.005,13m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 82º 52'30" e distância de 46,38m até o vértice 401, de coordenadas E

634.934,58m e N 7.739.010,88m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 116º

33'54" e distância de 51,45m até o vértice 402, de coordenadas E 634.980, 60m e N

7.738.987,87m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 111º 48'05" e distância

de 61,96m até o vértice 403, de coordenadas E 635.038,13m e N 7.738.964,86m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 102º 59'41" e distância de 76,75m até o

vértice 404, de coordenadas E 635.112,91m e N 7.738.947,61m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 107º 06'10" e distância de 78,24m até o vértice 405, de

coordenadas E 635.187,69m e N 7.738.924,60m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 84º 48'20" e distância de 63,54m até o vértice 406, de coordenadas E

635.250,97m e N 7.738.930,35m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 79º

41'43" e distância de 64,32m até o vértice 407, de coordenadas E 635.314,25m e N
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7.738.941,85m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 89º 59'60" e distância

de 69,03m até o vértice 408, de coordenadas E 635.383,28m e N 7.738.941,85m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 89º 59'60" e distância de 63,28m até o

vértice 409, de coordenadas E 635.446,55m e N 7.738.941,85m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 98º 44'46" e distância de 75,66m até o vértice 410, de

coordenadas E 635.521,34m e N 7.738.930,35m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 108º 26'06" e distância de 72,76m até o vértice 411, de coordenadas E

635.590,37m e N 7.738.907,34m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 100º

18'17" e distância de 64,32m até o vértice 412, de coordenadas E 635.653,64m e N

7.738.895,83m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 81º 52'12" e distância

de 40,68m até o vértice 413, de coordenadas E 635.693,91m e N 7.738.901,59m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 36º 52'12" e distância de 28,76m até o

vértice 414, de coordenadas E 635.711,17m e N 7.738.924,60m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 23º 11'55" e distância de 43,81m até o vértice 415, de

coordenadas E 635.728,43m e N 7.738.964,86m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 6º 20'25" e distância de 52,09m até o vértice 416, de coordenadas E

635.734,18m e N 7.739.016,64m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 343º

18'03" e distância de 60,06m até o vértice 417, de coordenadas E 635.716,92m e N

7.739.074,16m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 310º 36'05" e distância

de 53,04m até o vértice 418, de coordenadas E 635.676,65m e N 7.739.108,68m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 333º 26'06" e distância de 51,45m até o

vértice 419, de coordenadas E 635.653,64m e N 7.739.154,70m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 310º 36'05" e distância de 53,04m até o vértice 420, de

coordenadas E 635.613,38m e N 7.739.189,21m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 315º 00'00" e distância de 56,95m até o vértice 421, de coordenadas E

635.573,11m e N 7.739.229,48m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 320º

11'40" e distância de 44,93m até o vértice 422, de coordenadas E 635.544,35m e N

7.739.263,99m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 352º 52'30" e distância

de 46,38m até o vértice 423, de coordenadas E 635.538,59m e N 7.739.310,01m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 23º 11'55" e distância de 43,81m até o

vértice 424, de coordenadas E 635.555,85m e N 7.739.350,28m, deste segue pela
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mesma divisa, com azimute 38º 39'35" e distância de 36,83m até o vértice 425, de

coordenadas E 635.578,86m e N 7.739.379,04m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 50º 11'40" e distância de 44,93m até o vértice 426, de coordenadas E

635.613,38m e N 7.739.407,81m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 63º

26'06" e distância de 38,59m até o vértice 427, de coordenadas E 635.647,89m e N

7.739.425,06m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 69º 26'38" e distância

de 49,15m até o vértice 428, de coordenadas E 635.693,91m e N 7.739.442,32m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 81º 52'12" e distância de 40,68m até o

vértice 429, de coordenadas E 635.734,18m e N 7.739.448,07m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 89º 59'60" e distância de 51,77m até o vértice 430, de

coordenadas E 635.785,95m e N 7.739.448,07m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 89º 59'60" e distância de 63,28m até o vértice 431, de coordenadas E

635.849,23m e N 7.739.448,07m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 89º

59'60" e distância de 40,27m até o vértice 432, de coordenadas E 635.889,50m e N

7.739.448,07m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 89º 59'60" e distância

de 69,03m até o vértice 433, de coordenadas E 635.958,53m e N 7.739.448,07m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 63º 26'06" e distância de 51,45m até o

vértice 434, de coordenadas E 636.004,55m e N 7.739.471,08m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 66º 48'05" e distância de 43,81m até o vértice 435, de

coordenadas E 636.044,81m e N 7.739.488,34m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 54º 27'44" e distância de 49,49m até o vértice 436, de coordenadas E

636.085,08m e N 7.739.517,10m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 57º

59'41" e distância de 54,27m até o vértice 437, de coordenadas E 636.131,10m e N

7.739.545,87m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 81º 52'12" e distância

de 40,68m até o vértice 438, de coordenadas E 636.171,37m e N 7.739.551,62m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 68º 11'55" e distância de 61,96m até o

vértice 439, de coordenadas E 636.228,89m e N 7.739.574,63m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 66º 48'05" e distância de 43,81m até o vértice 440, de

coordenadas E 636.269,16m e N 7.739.591,89m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 83º 39'35" e distância de 52,09m até o vértice 441, de coordenadas E

636.320,93m e N 7.739.597,64m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 71º



216
____________________________________________________________________________

33'54" e distância de 54,57m até o vértice 442, de coordenadas E 636.372,71m e N

7.739.614,90m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 73º 18'03" e distância

de 60,06m até o vértice 443, de coordenadas E 636.430,23m e N 7.739.632,15m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 71º 33'54" e distância de 54,57m até o

vértice 444, de coordenadas E 636.482,00m e N 7.739.649, 41m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 60º 15'18" e distância de 46,38m até o vértice 445, de

coordenadas E 636.522,27m e N 7.739.672,42m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 63º 26'06" e distância de 64,32m até o vértice 446, de coordenadas E

636.579,80m e N 7.739.701,18m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 66º

48'05" e distância de 43,81m até o vértice 447, de coordenadas E 636.620,06m e N

7.739.718,44m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 60º 56'43" e distância

de 59,23m até o vértice 448, de coordenadas E 636.671,84m e N 7.739.747,20m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 56º 18'36" e distância de 62,22m até o

vértice 449, de coordenadas E 636.723,61m e N 7.739.781,72m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 26º 33'54" e distância de 51,45m até o vértice 450, de

coordenadas E 636.746,62m e N 7.739.827,74m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 33º 41'24" e distância de 41,48m até o vértice 451, de coordenadas E

636.769,63m e N 7.739.862,25m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 6º

20'25" e distância de 52,09m até o vértice 452, de coordenadas E 636.775,38m e N

7.739.914,03m, deste segue, com azimute 345º 57'50" e distância de 47,44m até o

vértice 453, de coordenadas E 636.763,88m e N 7.739.960,05m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 0º 00'00" e distância de 51,77m até o vértice 454, de

coordenadas E 636.763,88m e N 7.740.011,82m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 11º 18'36" e distância 

de 58,66m até o vértice 455, de coordenadas E 636.775,38m e N 7.740.069,34m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 7º 07'30" e distância de 46,38m até o

vértice 456, de coordenadas E 636.781,13m e N 7.740.115,36m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 4º 45'49" e distância de 69,27m até o vértice 457, de

coordenadas E 636.786,89m e N 7.740.18 4,39m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 6º 20'25" e distância de 52,09m até o vértice 458, de coordenadas E

636.792,64m e N 7.740.236,17m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 63º
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26'06" e distância de 25,73m até o vértice 459, de coordenadas E 636.815,65m e N

7.740.247,67m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 69º 26'38" e distância

de 49,15m até o vértice 460, de coordenadas E 636.861,67m e N 7.740.264,93m,

deste segue pela mesma divisa, com azimute 67º 22'48" e distância de 74,78m até o

vértice 461, de coordenadas E 636.930,70m e N 7.740.293,69m, deste segue pela

mesma divisa, com azimute 79º 41'43" e distância de 128,63m até o vértice 462, de

coordenadas E 637.057,25m e N 7.740.316,70m, deste segue pela mesma divisa,

com azimute 88º 18'16" e distância de 82,09m até o vértice 463, de coordenadas E

637.139,31m e N 7.740.319,13m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 87º

35'19" e distância de 198,97m até o vértice 464, de coordenadas E 637.338,10m e N

7.740.327,50m, deste segue pela mesma divisa, com azimute 92º 39'44" e distância

de 20,52m até o vértice 01, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Parágrafo único – Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao

Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de Belo Horizonte,

de coordenadas E 612.507,701 e N 7.794.587,878, e encontram-se representadas no

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 45 WGr, tendo como Datum o

Sirgas 2000, tendo sido todos os azimutes e distâncias, área e perímetro calculados

no plano de projeção UTM.

Art. 6º – Caberá ao órgão competente implantar e administrar a Estação Ecológica

Serra do Ouro Branco e, no prazo de cento e oitenta dias contados da publicação

desta lei, constituir o conselho consultivo dessa unidade de conservação.

Art.  7º  –  O  órgão  competente,  mediante  instrumento  próprio  de  cooperação,

desenvolverá ações de parcerias com os Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto,

bem como com organizações de natureza pública ou privada, para o desenvolvimento

das atividades próprias da unidade de conservação de que trata esta lei.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Pretende-se  com  esse  projeto  de  lei  garantir  a  integridade  dos

recursos naturais,  fauna e flora (biota)  por meio da criação da Estação Ecológica

Serra do Ouro Branco.
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– Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 695/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.840/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.209/2013)

Dispõe sobre a fiscalização dos postos  de  combustíveis  no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  postos  de  combustíveis  localizados  no  Estado  autuados  por

adulteração em suas bombas ou nos combustíveis comercializados ficarão sujeitos às

seguintes penalidades, aplicadas pelo órgão responsável pela fiscalização:

I – multa no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

II – multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de reincidência, e

perda do alvará de funcionamento.

Parágrafo  único  –  A multa  de  que  trata  o  caput deste  artigo  será  atualizada

anualmente  pela  variação  do  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA –,

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, e, no caso de

extinção desse índice, será adotado outro índice criado pela legislação federal que

reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art.  2º  –  Nos  postos  de  combustíveis  autuados  por  adulteração,  será  colado

adesivo na  bomba alertando os  consumidores das irregularidades cometidas pelo

estabelecimento autuado, durante o prazo de noventa dias.

Art. 3º – O combustível adulterado será apreendido pela fiscalização e incorporado

ao patrimônio do Estado.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados

da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Rosângela Reis

Justificação:  Este  projeto  é  de  suma  importância,  pois,  ao  dispor  sobre  a

fiscalização  dos  postos  de  combustíveis  localizados  no  Estado,  resguarda  o

consumidor.
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Gasolina adulterada é aquela que não está dentro das especificações legais,  ou

seja, que possui mais álcool ou mais solventes do que a lei permite. Apesar de a lei

fixar em 2% o limite máximo de solvente a ser misturado na gasolina e em 25% o de

álcool, muitos postos não estão respeitando esses valores. Ao adulterar a gasolina

por meio do aumento da quantidade de solventes a ela misturados, o dono do posto

melhora a rentabilidade do negócio em até 10%.

Com a gasolina adulterada, o lucro fácil para o dono do posto representa prejuízo

para  o  consumidor.  Além de o  veículo  perder  desempenho e,  consequentemente,

consumir mais combustível, o consumidor pode ser obrigado a gastar ainda mais com

sua  manutenção,  já  que  a  gasolina  adulterada  representa  um  risco  para  o  bom

funcionamento do automóvel.

A medida também exige que, nos postos autuados por, pelo menos, um dos tipos

de adulteração, deverá ser feito um aviso de alerta, através de adesivo colado na

bomba em que for encontrada a irregularidade, informando que o estabelecimento

praticou adulteração e foi multado.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  deste

projeto de lei.

– 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 1.841/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.396/2011)

Estabelece política e normas para cobrança de multa por via de fatura de serviços

telefônicos,  por  despesas  decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços

telefônicos de  atendimento a emergências  relacionadas  com ocorrências  policiais,

incêndios e resgates.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O responsável pelo acionamento indevido dos serviços de atendimento a

emergências  relacionadas  com  ocorrências  policiais,  incêndios  e  resgates  deverá

ressarcir  o  Estado,  por  via  de  fatura de  serviços telefônicos da  linha utilizada na

chamada identificada, das despesas relacionadas com o deslocamento de unidades.
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Parágrafo  único  –  Para os  efeitos  desta  lei,  considera-se  acionamento  indevido

aquele que se realiza com má-fé ou que não tenha como objetivo o atendimento de

situação real.

Art. 2º – Deverão os órgãos públicos responsáveis pela prestação dos serviços de

atendimento a emergências citados divulgar tabelas de custos de seus serviços e

adotar medidas administrativas e operacionais junto às operadoras de serviços de

telefonia  para  a  identificação  dos  responsáveis  pelos  acionamentos  e  a  posterior

cobrança de multa nas faturas de linhas móveis e fixas.

Art.  3º  –  Os  arts.  1º  e  2º  têm  como  objetivo  a  cobertura  das  despesas  com

acionamentos indevidos e a manutenção da capacidade de resposta emergencial dos

serviços disponibilizados à população, devendo os recursos captados ser repassados

pelas operadoras à Secretaria de Estado de Fazenda ou a outros órgãos, conforme

sua  orientação,  com  destinação  vinculada  aos  serviços  de  atendimento  a

emergências envolvidos.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Rosângela Reis

Justificação: Sendo de suma importância os serviços de atendimento emergencial,

exigem-se certo planejamento e a disponibilidade de meios suficientes ao imediato

enfrentamento da demanda. O frequente acionamento indevido desses serviços, de

modo  irresponsável,  muitas  vezes  associado  a  trotes  e  brincadeiras,  provoca  o

deslocamento desnecessário de recursos humanos e materiais, no qual se despende

tempo, que poderia ser empregado para salvar pessoas em casos de emergência.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 572/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.842/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.027/2012)

Dispõe  sobre  o  ressarcimento  ao  Estado,  por  meio  de  cobrança  na  fatura  de

serviços telefônicos, de despesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços

telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou  resgates,

combate a incêndios e ocorrências policiais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o ressarcimento ao Estado, por meio de cobrança na conta

telefônica,  de  despesas  decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços

telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou  resgates,

combate a incêndios e ocorrências policiais.

Art. 2º – O responsável pela linha telefônica que gerar o acionamento indevido dos

serviços telefônicos deverá ressarcir os cofres públicos, mediante cobrança na fatura

telefônica da linha utilizada para a chamada indevida,  das despesas relacionadas

com o atendimento.

Parágrafo único – Entende-se por acionamento indevido aquele feito de má-fé, não

tendo como objeto o atendimento a emergência, ou que se refira  a fato que não

justifique  o  acionamento,  salvo  nos  casos  de  erro  comprovado  em  sindicância

sumária do órgão prejudicado.

Art.  3º  – Os órgãos e as  instituições públicas  responsáveis  pela  prestação dos

serviços de atendimento a emergências divulgarão demonstrativo pela internet, o qual

abrangerá, separadamente, cada etapa das rotinas de atendimento das emergências,

desde os custos  de atendimento e triagem das chamadas até  os custos gerados

pelos deslocamentos das equipes.

Art. 4º – Os órgãos e as instituições públicas adotarão as medidas administrativas e

operacionais, junto às empresas prestadoras de serviços de telefonias fixa e móvel,

necessárias  à  identificação  dos  responsáveis  pelos  acionamentos  e  à  posterior

cobrança,  nas  faturas  dos  respectivos  serviços  telefônicos,  dos  valores

correspondentes ao ressarcimento das despesas de que trata esta lei.

Art. 5º – O ressarcimento terá como fim único cobrir as despesas com acionamento

indevido,  devendo  os  recursos  arrecadados  ser  repassados  pelas  operadoras  ao

Tesouro do Estado.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Atualmente os serviços de urgência e emergência têm se tornado uma

importante ferramenta para prevenir e combater o crime, bem como para resguardar
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a  vida  e  a  integridade  física  das  pessoas;  contudo,  apesar  da  reconhecida

importância desse serviço, algumas pessoas o estão utilizando mal ou, para ser mais

claro,  o  estão  utilizando para  fins  de  brincadeira,  principalmente  por  se  tratar  de

ligações gratuitas. São os famosos trotes, que muito têm atrapalhado o trabalho do

Estado,  já  que  o  dinheiro  relativo  ao  atendimento  e  à  mobilização  de  equipe

especializada é literalmente jogado fora. E o prejuízo não é só financeiro, já que, ao

atender a uma emergência inexistente, um cidadão que realmente esteja precisando

do serviço pode ficar sem o devido atendimento.

Várias campanhas de conscientização já foram feitas para inibir tais práticas; porém

o  número  de  demandas  inexistentes  ainda  é  surpreendente:  segundo  dados

repassados pela PMMG na audiência pública realizada no dia 15/3/2012, nesta Casa

Legislativa, apenas 28% das ligações recebidas no atendimento “190” são demandas

justificadas. Diante desse quadro é imprescindível que uma medida coercitiva seja

tomada para punir as pessoas que aplicam esses trotes e evitar que outras paguem

pela inconsequência alheia.

Assim, justifica-se a apresentação desta proposição, que tem por fim restituir aos

cofres  do  Estado  as  despesas  relativas  ao  acionamento  indevido  e  criar,  em

contrapartida, uma ação preventiva contra tal prática.

Outrossim, não há óbice legal à apresentação deste projeto de lei, já que a matéria

nele  tratada  não está prevista  no  rol  de  competências  privativas  da  União  e dos

municípios.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 572/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.843/2015

(Ex-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:
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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 será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

João Leite

Justificação: Apesar de nas estradas brasileiras o grande vilão serem os acidentes

de trânsito, o número de crimes cometidos nelas tem crescido. Só em um semestre, 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,

assaltos  a  estabelecimentos  comerciais  e  a  veículos  e  até  mesmo assassinatos,

como ocorreu em um 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 Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.752/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.844/2015

Altera o art. 4º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a

distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente

aos municípios.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os incisos I, II e III do art. 4º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º -

I – parcela de 27,275% (vinte e sete vírgula duzentos e setenta e cinco por cento)

do total aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de

esgotamento sanitário, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental

estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50%

(cinquenta por cento) da população urbana, observadas as seguintes diretrizes:

(...)

II – parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por cento) do total

com base no Índice de Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo

IV  desta  Lei,  considerando-se  as  unidades  de  conservação  estaduais,  federais,

municipais e particulares e área de reserva indígena, com cadastramento, renovação

de autorização e demais procedimentos a serem definidos em regulamento;

III – parcela de 27,275% (vinte e sete vírgula duzentos e setenta e cinco por cento)

do total com base na relação percentual entre a área de ocorrência de mata seca em

cada município e a área total deste, informada pelo Instituto Estadual de Florestas –

IEF.”

Art. 2º – O art. 4º da Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009, fica acrescido do

seguinte § 4º:

“§ 4º – Para os efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo vegetacional

que se estende pelos  biomas cerrado,  mata atlântica e  caatinga,  compreendendo

formações vegetais típicas que variam de caatinga hiperxerófila e caatinga arbórea a

floresta  estacional  decidual  e  semidecidual,  com  intrusões  em  veredas  e  em

vegetação ruderal de área cárstica.”.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Paulo Guedes

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Bonifácio

Mourão. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.149/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.845/2015

Declara de utilidade pública a Associação Fraterna Corina Novelino, com sede no

Município de Sacramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Fraterna Corina Novelino,

com sede no Município de Sacramento.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Ivair Nogueira

Justificação: Esta proposição objetiva declarar  de utilidade pública a Associação

Fraterna Corina Novelino, com sede no Município de Sacramento.

Constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, a entidade está em

pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  tem  por  objetivo  promover

atividades sistêmicas, assistenciais e gratuitas para crianças e jovens matriculados na

educação  básica,  garantindo  um  espaço  de  lazer,  cultura,  esporte  e  cidadania.

Objetiva ainda atenção, proteção e atendimento integral às famílias de baixa renda

em  situação  de  vulnerabilidade,  proporcionando-lhes  meios  de  inserção  social  e

laborativa.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a

associação não faz nenhum tipo de discriminação, destinando a totalidade de suas

rendas  aos  fins  estatutários.  A associação  poderá  firmar  parcerias  com  o  poder

público e outras entidades não governamentais para captação de recursos destinados

ao fortalecimento da entidade e ao bem-estar dos associados.

Atendidos  todos  os  requisitos  listados  na  Lei  nº  12.972,  de  27/7/1998,  solicito

anuência dos pares a este importante 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 1.846/2015

Proíbe  a comercialização,  no  Estado,  de  armas  de  fogo de brinquedo que não

possuam  cores  e  formatos  distintos  das  armas  de  fogo  verdadeiras  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  vedada,  no  Estado,  a  comercialização  de  armas  de  brinquedo

assemelhadas às armas de fogo, que não possuam cores e formatos distintos das

verdadeiras.

Art. 2º – A concessão, aos estabelecimentos, de alvará de funcionamento ou licença

para comercialização consignará, obrigatoriamente, a proibição estabelecida no artigo

anterior.

Parágrafo  único –  Não será  fornecido alvará de  funcionamento  ou licença para

comercialização aos estabelecimentos que não cumpram rigorosamente o definido no

artigo anterior.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores às seguintes

sanções:

I – advertência;

II  –  multa  de  500  Ufemgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas

Gerais), aplicada em dobro a cada reincidência.

Parágrafo  único  –  No  caso  da  extinção  da  Ufemg,  a  base  de  cálculo  para  a

aplicação da multa de que trata a alínea “b” deste artigo será a que vier a substituí-la.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará está lei no prazo de noventa dias.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: Este projeto de lei visa proibir a venda de armas de brinquedo que se

assemelham com as armas de fogo verdadeiras.

É sabido o empenho dos governos federal,  estaduais  e municipais na seara da

segurança pública.

Todo o trabalho feito visa dificultar a aquisição de armas de fogo verdadeiras por

pessoas que não comprovem a necessidade do uso e a autorização de porte.

Devido a tal dificuldade e também, em alguns casos, aos elevados custos, pessoas

de má-fé adquirem facilmente no comércio armas de brinquedo com aparência de

armas de fogo verdadeiras  que muitas  vezes são utilizadas para cometimento de

crimes por pessoas com intuito de se beneficiar da onda de insegurança que nosso

país está vivendo.
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Ademais, o comércio de armas de brinquedo para presentear crianças, na atual

violência de nosso país, não merece prosperar, cabendo ao legislador ficar atento a

tal situação de vulnerabilidade das crianças e coibir tal comércio.

Destacamos  ainda  que  o  Estado,  ao  validar  tal  norma,  não  interferirá  no  livre

comércio e trabalho, visto que o objeto deste projeto de lei é a proibição da venda de

armas de brinquedo que se assemelham com as armas de fogo verdadeiras.

Assim,  tal  proibição  visa  primordialmente  garantir  maior  segurança  a  toda

sociedade  e  dificultar  a  aquisição de armas  de brinquedo por  pessoas  com más

intenções.

Isso  esclarecido,  conto  com o apoio  dos nobres  pares para a  aprovação deste

projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.847/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 977/2011)

Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a reciclagem, o gerenciamento e a

destinação final de lixo tecnológico e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os produtos e os componentes eletroeletrônicos, considerados como lixo

tecnológico, devem receber uma destinação final adequada que não provoque danos

ou impactos negativos ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade.

Parágrafo único – A responsabilidade pela destinação final deve ser solidária entre

as  empresas  que  produzem,  que  comercializam  e  que  importam  os  produtos  e

componentes  eletroeletrônicos,  mantendo  pontos  de  coleta  para  receber  o  lixo

tecnológico a ser descartado pelo consumidor.

Art. 2º – Para efeito desta lei, o lixo tecnológico são aparelhos eletrodomésticos,

equipamentos  e  componentes  eletroeletrônicos  de  uso  industrial,  comercial,

doméstico e de serviços, que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, como:

I – monitores e televisores;

II – acumuladores de energia (baterias e pilhas);
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III – componentes e periféricos de computadores;

IV – produtos magnetizados;

V – aparelhos celulares.

Art. 3º – A destinação final ambientalmente adequada consiste em:

I – práticas de reutilização total ou parcial de produtos e componentes tecnológicos;

II – processos de reciclagem e aproveitamento do produto e componentes para a

finalidade original ou diversa;

III  –  neutralização  e  disposição  final  apropriada  dos  componentes  tecnológicos

equiparados a lixo químico.

Parágrafo  único  –  A  destinação  final  do  lixo  tecnológico  deve  ser  feita  em

consonância com a legislação ambiental e as normas de saúde e segurança pública,

respeitando-se  as  vedações  e  restrições  estabelecidas  pelos  órgãos  públicos

competentes.

Art. 4º – Os produtos e componentes eletroeletrônicos comercializados no Estado

de Minas Gerais devem indicar com destaque, na embalagem ou rótulo, as seguintes

informações:

I – advertência para não descartar o produto em lixo comum;

II – orientação sobre postos de entrega do lixo tecnológico;

III – endereço e telefone de contato dos responsáveis pelo descarte do material em

desuso e sujeito à disposição final;

IV – alerta sobre a existência de metais pesados ou substâncias tóxicas entre os

componentes do produto.

Art.  5º  –  Em  caso  de  descumprimento  de  dispositivos  desta  lei,  as  empresas

definidas no caput do art. 1º estão sujeitas às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo  único  – Em caso de reincidência,  o valor  da  multa  será cobrado em

dobro.

Art. 6º – Os valores arrecadados com a taxa e as multas oriundas desta lei serão

destinados  a  programas  de  coleta  seletiva  e  a  ações  de  destinação  final

ambientalmente adequada.
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Art.  7º  –  A  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  estabelecerá  normas  e

procedimentos  para  o  gerenciamento  e  a  destinação  final  do  lixo  tecnológico

produzido no Estado, priorizando as ações que estimulem a reciclagem, a reutilização

e o comércio de produtos fabricados com materiais não tóxicos e de baixo impacto no

meio ambiente.

Art. 8º – Para o cumprimento das diretrizes estabelecidas nesta lei, fica autorizada a

celebração de convênios com cooperativas ou associações de catadores, instituições

educacionais  e de ensino superior  e demais  entidades organizadas  da sociedade

civil.

Art.  9º  –  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações

orçamentárias próprias da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, suplementadas se

necessário.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Com a intensa aceleração industrial, que lança a cada momento novos

e  sofisticados  equipamentos  no  mercado  consumidor,  deparamos  com  um  grave

problema ambiental: o lixo eletrônico ou lixo tecnológico.

A  popularização  de  computadores,  televisores,  aparelhos  celulares  e

eletrodomésticos tem colaborado para o crescimento do lixo tecnológico. Todos os

dias, são produzidas milhares de toneladas de lixo no País  a partir  dos resíduos

resultantes da rápida obsolescência de equipamentos eletrônicos. No meio do lixão,

estão  produtos  que  rapidamente  perderam  a  utilidade  ou  simplesmente  ficaram

ultrapassados. O que era objeto de tecnologia de ponta entra para a obsolescência

em  poucos  anos  ou  até  meses  de  uso.  Geralmente,  os  computadores  são

substituídos a cada quatro anos nas empresas e a cada cinco anos nas residências.

Já o tempo médio de troca para celulares é de menos de dois anos.

Sem a reciclagem, reutilização ou destinação final ambientalmente adequada, o lixo

tecnológico  irá  inevitavelmente  proliferar  no meio  ambiente.  Esses  produtos  são

fabricados com metais pesados e altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio, berílio,

chumbo,  entre  outros.  Em contato  com  o  solo,  essas  substâncias  contaminam o
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lençol  freático  e,  consequentemente,  os  mananciais  que  abastecem  de  água  a

população.  Quando queimados,  poluem o  ar.  Causam também doenças graves e

distúrbios no sistema nervoso de catadores que sobrevivem da venda dos materiais

coletados nos  lixões. Podem ainda afetar os rins e o cérebro, além de provocar a

morte  por  envenenamento.  Apesar  de  tantas  ameaças,  as  empresas  pouco

colaboram  para  o  esclarecimento  da  população.  As  embalagens  dos  produtos

eletroeletrônicos  não alertam sobre  o  perigo  de  contaminação e  eventuais  danos

ambientais.

Na classificação dos diversos tipos de lixo, o tecnológico já representa 5% do total

gerado no planeta. O percentual pode ser ainda maior até o final desta década com a

expansão do sucateamento eletroeletrônico. Embora de forma bem tardia, o mundo já

começa a se mobilizar para conter o avanço desse novo lixo. Já temos, por exemplo,

no  País,  empresas  que  desenvolvem  programas  com  o  objetivo  de  recolher,

recondicionar  e  enviar  os  equipamentos  em  desuso  para  organizações  não

governamentais. No entanto, essa atitude ainda é uma rara exceção em um universo

onde é cada vez maior o lixo tecnológico. A realidade é que a maioria dos fabricantes,

importadores e comerciantes perde o controle dos seus produtos depois que esses

são adquiridos pelos consumidores.

A situação  é  preocupante  e  necessita  ser  urgentemente  solucionada  com  uma

política  pública  que  determine  regras  e  procedimentos  obrigatórios,  sob  pena  de

pagarmos um alto preço diante da omissão no controle do lixo tecnológico.

Diante do exposto, peço o apoio dos nobres colegas para a 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.848/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.143/2011)

Dispõe sobre a interrupção no abastecimento de água e na coleta de esgoto por

falta de pagamento da conta de consumo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – A falta de pagamento pelo serviço de abastecimento de água e coleta de

esgoto, prestado por concessionária pertencente à administração pública do Estado,

sujeita o cliente ou titular do imóvel à interrupção do fornecimento, respeitados os

seguintes prazos e condições:

I – quinze dias após o vencimento de duas contas consecutivas;

II  – setenta e cinco dias após o vencimento de uma conta sem que tenha sido

efetuado o pagamento;

III – comunicação por escrito ao cliente sobre a possível interrupção, informando o

mês e o valor da inadimplência, por prazo não inferior a quinze dias;

IV  –  vedação da inscrição do cliente  inadimplente nos serviços de proteção ao

crédito.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  Decreto  nº  43.753,  de  19/2/2004,  aprova  o  Regulamento  dos

Serviços Públicos de Água e Esgoto Prestados pela Companhia de Saneamento de

Minas Gerais – Copasa-MG. Os artigos que disciplinam a cobrança dos serviços e as

sanções assim dispõem:

“Art.  109  –  A falta  de  pagamento  da  conta,  até  a  data  de  vencimento  nela

estipulada,  sujeita  o  cliente  ou  titular  do  imóvel  a  acréscimo  por  impontualidade,

conforme norma específica.

§  1º  –  A falta  de  pagamento  da  conta  sujeita  o  cliente  ou  titular  do  imóvel,

imediatamente após o vencimento dela,  independentemente de outras  sanções,  à

interrupção do fornecimento de água e da coleta de esgoto.

§ 2º – A Copasa-MG poderá inscrever os clientes inadimplentes nos serviços de

proteção ao crédito.

§ 3º – As impugnações sobre os dados constantes da conta, procedentes ou não,

quando apresentadas após seu vencimento, não eximem o cliente do pagamento do

acréscimo por impontualidade, relativamente aos valores incontroversos.

(...)

Art. 116 – As despesas com a interrupção e o restabelecimento do fornecimento de
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água e da coleta de esgoto correrão por conta do cliente ou titular do imóvel, sem

prejuízo da cobrança dos débitos existentes.”.

Como se pode constatar, o cliente da Copasa-MG é submetido a quatro tipos de

sanção no caso de falta  de  pagamento da conta,  até a data de vencimento  nela

estipulada.  São  eles:  acréscimo  por  impontualidade,  imediata  interrupção  do

fornecimento de água e da coleta de esgoto, inscrição nos serviços de proteção ao

crédito e taxa para o restabelecimento do fornecimento.

Raramente se deve encontrar, mesmo nas relações comerciais privadas, tratamento

tão severo e punitivo ao consumidor pelo simples desvio de não se pagar a conta em

dia,  o  que  pode  ocorrer  com  qualquer  cidadão  pelos  mais  variados  motivos,

principalmente em um País onde o setor público tem o costume de atrasar o salário

de seus servidores de dez a vinte dias, sendo, às vezes, bem mais do que isso no

caso de seus fornecedores.

Certamente existe enorme agravante em comportamento tão desrespeitoso para

com o consumidor,  pois  trata-se do fornecimento de um bem essencial  à  vida do

cidadão, a água.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 43/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.849/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.658/2011)

Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases do

Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Política de Apoio à Redução da Emissão de Gases do Efeito Estufa e à

Adaptação da Agropecuária  às  Mudanças  Climáticas no Estado será  formulada e

executada como parte da política agrícola, em harmonia com a política ambiental, e

estará  voltada  para  o  desenvolvimento  sustentável  de  atividades  agropecuárias

realizadas no Estado.

Parágrafo único – Para efeito desta lei, entende-se como:

I – mudanças climáticas: o conjunto de alterações no clima que possam ser direta
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ou indiretamente atribuídas à atividade humana e que modifique a composição da

atmosfera mundial, associadas às mudanças provocadas pela variabilidade climática

natural  observada  ao  longo  de  períodos  comparáveis  com  efeitos  sobre  a

sustentabilidade do meio ambiente;

II – gases do efeito estufa: os constituintes gasosos da atmosfera – (gás carbônico,

metano e óxido nitroso) –, naturais e antrópicos, que absorvem e reemitem radiação

infravermelha, diretamente relacionada com o aquecimento global.

Art. 2º – A Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases do Efeito

Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas no Estado contribuirá

com proposição de alternativas de  gestão  pública  e implementação de atividades

agropecuárias.

Art. 3º – São objetivos da Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de

Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas no

Estado:

I  –  desenvolver  e  promover  a  adoção  de  práticas  alternativas  na  agropecuária

visando  à  redução  de  emissão  de  gases  e  consequente  redução  dos  efeitos

provocados pelas mudanças climáticas;

II  –  realizar  a  sistematização  de  dados  ambientais  para  modelos  de  previsão

climática,  incluindo  acompanhamento  de  alterações  de  ciclos  hidrológicos  e  de

eventos de alteração extrema do clima;

III – realizar o inventário das emissões de gases de efeito estufa produzidas pelas

atividades agropecuárias, para gestão estratégica de atividades mitigadoras;

IV  –  promover  o  zoneamento  agroclimático  e  agroecológico,  orientando  a

implantação  de  atividades  agropecuárias  de  acordo  com  potenciais,  limitações  e

restrições das áreas estudadas;

V – estimular a pesquisa de técnicas e de atividades de mitigação da emissão de

gases do efeito  estufa,  conservação dos solos agrícolas, integração de atividades

agropecuárias;

VI  –  promover  a  utilização  de  práticas  agroecológicas,  voltadas  para  a

diversificação de espécies vegetais, integração de sistemas de cultivo e conservação

do solo e recursos hídricos;
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VII – incentivar ações integradas de controle ao desmatamento e de recuperação

da cobertura florestal do Estado;

VIII  –  ampliar  e  qualificar  programas  institucionais  voltados  para  educação

ambiental;

IX – realizar a capacitação e a assistência técnica de agricultores;

X – desenvolver modelos de gestão pública, considerando cenários da mudança

climática regional.

Art. 4º – A Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases do Efeito

Estufa  e  à  Adaptação  da  Agropecuária  às  Mudanças  Climáticas  no  Estado  será

desenvolvida mediante cooperação com a União e os municípios, de acordo com sua

autonomia e competência, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento econômico

e a sustentabilidade ambiental.

Art. 5º – São instrumentos da Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de

Gases do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas no

Estado:

I – o crédito e o seguro agrícola, voltados para o estímulo à implantação de projetos

agropecuários adaptados às mudanças climáticas;

II  –  a  educação  e  a  capacitação  de  agricultores  sobre  efeitos  das  mudanças

climáticas e uso de tecnologias na adaptação de agroecossistemas;

III – a pesquisa e a assistência técnica, relacionadas com atividades de redução

dos impactos ambientais provocados pela atividade agropecuária;

IV – o zoneamento agroecológico e agroclimático, voltado para a adequação de

atividades agropecuárias e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas;

V – o monitoramento de eventos climáticos extremos, com a implantação de um

sistema de alerta meteorológico e criação de rede estadual de pesquisa sobre efeitos

da mudança climática na agropecuária;

VI  –  a  formulação  de  modelos  climáticos  regionais  e  adaptação  de  atividades

agropecuárias considerando cenários da mudança climática no Estado.

Art. 6º – A Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases do Efeito

Estufa  e  à  Adaptação  da  Agropecuária  às  Mudanças  Climáticas  no  Estado  será

planejada  e  executada  de  forma  descentralizada,  com  a  participação  direta  dos

beneficiários nas instâncias de gestão pertinentes.
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Art. 7º – A gestão da Política Estadual de Apoio à Redução da Emissão de Gases

do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas no Estado

observará os seguintes procedimentos:

I – coordenação das ações destinadas à consecução dos seus objetivos;

II – análise de estudos de sistematização, homogeneização e unificação de dados

climáticos, produtividade agrícola, uso agrícola da terra e áreas de irrigação e regiões

de preservação ambiental;

III  –  orientação, acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução das

ações e projetos voltados à adaptação das atividades agropecuárias;

IV – viabilização do suporte técnico e financeiro necessário ao desenvolvimento de

suas ações;

V  –  estabelecimento  de  parcerias  com  entidades  públicas  e  privadas  a  fim  de

potencializar as suas ações;

VI  –  estabelecimento  de  parcerias  com  organizações  não-governamentais,

universidades e outras instituições de ensino visando à realização e à sistematização

de estudos de relacionados com as mudanças climáticas no Estado;

VII – manutenção de cadastro dos projetos desenvolvidos no seu âmbito.

Art. 8º – A Política Estadual de Política de Apoio à Redução da Emissão de Gases

do Efeito Estufa e à Adaptação da Agropecuária às Mudanças Climáticas no Estado

será executada com recursos públicos e privados.

§ 1º – Constituem fontes de recursos desta política:

I  –  dotações  orçamentárias  do  Estado  e  créditos  adicionais  que  lhe  forem

destinados;

II – repasses da União;

III – recursos provenientes de contratos, convênios e outros ajustes celebrados com

instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais;

IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;

V – outras fontes.

§ 2º – As dotações orçamentárias anuais do Estado destinadas à Política Estadual

de Agroindústria Familiar não serão inferiores, em termos reais, à média das dotações

do imediato triênio anterior.



236
____________________________________________________________________________

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  Relatório  Intergovernamental  de  Mudanças  Climáticas –  IPCC –

indica  uma  situação  inquietante  quanto  ao  aumento  da  temperatura  no  planeta.

Estimativas apontam para um incremento na temperatura entre 1,4º C e 5,8º C nos

próximos 100 anos.  Essas mudanças  climáticas estão  diretamente  associadas ao

aumento da concentração de gases na atmosfera, sobretudo o gás carbônico, metano

e óxido nitroso. A utilização dos recursos naturais e o modelo energético baseado em

recursos não renováveis, como o carvão e o petróleo, são os principais responsáveis

pelo aquecimento, quando levamos em conta a atividade antrópica.

O  padrão  de  emissão  de  gases  pelas  atividades  humanas  no  Brasil  é

completamente diferente da situação global. As práticas agrícolas e as mudanças do

uso da terra devido ao desmatamento são as principais fontes de emissão de gases

do efeito estufa. Estudos apontam que aproximadamente 75% do CO2 que o Brasil

emite  para  a  atmosfera  são  derivados  de  práticas  agrícolas  e  desmatamento.

Segundo o pesquisador Carlos Cerri, do Centro de Energia na Agricultura da USP, se

for  levado  em  conta  o  conjunto  de  atividades  agrícolas  associadas  à  pecuária

(emissão  de  metano  pelo  rebanho  bovino),  o  Brasil  ocupa  o  quinto  lugar  na

classificação mundial de países poluidores.

Nesse  cenário,  o  setor  agrícola  precisa  desenvolver  atividades  mitigadoras  e

adaptações para reduzir  os  efeitos  ao  aquecimento global.  O desenvolvimento de

tecnologias, o acompanhamento dos índices de emissões de gases, a produção de

biocombustíveis,  redução  do  desmatamento  e  sobretudo  a  adoção  de  práticas

agroecológicas são ações que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável

do setor e para toda a sociedade brasileira.

O Estado de Minas Gerais, devido a seu grande potencial agrícola, pode contribuir

decisivamente nesse processo de mudança para o paradigma ecológico.  Por  isso

propomos a apresentação deste projeto para contribuir com as questões ambientais

no nosso Estado.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo
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Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.850/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.657/2011)

Dispõe sobre política pública relativa aos efeitos do aquecimento global no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a política pública sobre os efeitos do aquecimento global no

Estado.

§  1º  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  aquecimento  global  o  fenômeno

climático  de  larga  extensão  com  aumento  da  temperatura  média  da  superfície

terrestre que vem se intensificando nos últimos 150 anos.

§ 2º – A mudança climática ocasionará graves consequências no globo terrestre,

atingindo também o Estado de Minas Gerais, pela sua dependência econômica na

agropecuária e na agroindústria.

Art. 2º – A política pública de que trata o caput do art. 1º tem por objetivo orientar e

sensibilizar a população mineira sobre o que vem ocorrendo no Planeta em relação

ao aquecimento da Terra, as mudanças climáticas e suas consequências.

Art. 3º – A política pública de que dispõe esta lei terá como diretrizes:

I – a elevação da consciência da população, para que haja disciplina em relação a

sua contribuição no sentido de diminuir as consequências provocadas pelos efeitos

do aquecimento global;

II – a realização de eventos institucionais nas escolas públicas e particulares do

estado, em todos os níveis de ensino, nos órgãos públicos, nas academias e nas

organizações não governamentais;

III – a conscientização e a orientação das comunidades em relação à poluição dos

rios, aos cuidados com o meio ambiente, ao desmatamento e aos desastres com

barragens;

IV  –  a  execução  de  ações  complementares,  em  caráter  suplementar,  quando

houver necessidade de ajuda à ação municipal, prestando assessoramento técnico

ao Município;

V – a realização de seminários para agricultores e pecuaristas, setores que serão
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fortemente atingidos nas diversas regiões do Estado, para que haja contribuição em

favor da agropecuária e da agroindústria;

VI – a realização de seminários com a participação de empresários, para tratar dos

resíduos  poluentes,  a  fim  de  encontrar  uma  solução  que  não  devaste  o  meio

ambiente;

VII  –  a  análise  e  a  divulgação  de  informações  relevantes,  pelos  mecanismos

institucionais.

Art.  4º  –  O Estado  exercerá  o  controle  e  a  fiscalização  para  assegurar  o  seu

cumprimento desta lei, de conformidade com o que estabelece o art. 3º.

Art. 5º – O Estado poderá buscar parcerias com associações e entidades afins para

realização do que dispõe esta lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Esta  proposição  resulta  da  nossa  preocupação  com  os  efeitos  do

aquecimento global na Terra, o qual atinge toda a humanidade. Cada estado poderá

contribuir para mudar esse quadro, principalmente Minas Gerais, que sempre esteve

presente nas lideranças e nos momentos políticos importantes. Parte da natureza já

foi destruída pelo homem, e precisamos nos conscientizar disso e ter disposição para

recuperá-la pois, caso contrário, em futuro próximo, não teremos água, plantações,

indústria e um planeta com condições de sobrevivência, do qual Minas Gerais faz

parte. Por isso mesmo a batalha já se iniciou, através do governo do Estado, que,

conforme o que foi publicado no Minas Gerais de 17/2/2007, promoveu encontro que

reuniu autoridades e especialistas de universidades públicas, para debater o tema “O

aquecimento  global  e  o  papel  do  homem na  solução dos  problemas  decorrentes

desse  processo”.  Durante  o  debate,  comentou-se  o  relatório  das  Nações  Unidas

sobre mudanças climáticas  e os  efeitos  aplicados  à  realidade sócioeconômica do

Estado. Em Minas Gerais, o aquecimento significaria, principalmente, aumento dos

focos de incêndio e problemas na agricultura, especialmente nas culturas de soja e

café.  Segundo  pesquisador  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  “o  aquecimento

acentua os extremos, ou seja, mais chuvas em determinados lugares e menos em

outros, acarretando problemas de inundações e secas”.
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Outra  possível  mudança  provocada  por  esse  fenômeno,  que  obrigaria  a  um

redimensionamento  de  barragens  de  indústria  e  mineração,  ocorre  no  regime  de

chuvas,.  Esses problemas e outros ligados à matriz energética atual, baseada em

combustíveis  fósseis,  são  os  desafios  a  serem  enfrentados  pelos  mineiros  neste

século.  A manutenção  de  um  ambiente  sustentável  só  será  possível  através  de

mudanças de atitude, tanto no governo quanto no nível individual. A meta do governo

é o esforço na redução do desmatamento e o apoio ao reflorestamento. Em resumo,

a  mudança  climática  trará  graves  consequências  para  o  Estado,  que  tem  forte

dependência  econômica  da  agricultura,  setor  que  será  fortemente  afetado,

principalmente no Norte do Estado.

Com a redução acentuada da disponibilidade de água no solo e o agravamento da

seca, haverá maior demanda de água para irrigação.

Vamos prevenir  os  cidadãos mineiros sobre os  cuidados com o meio  ambiente,

principalmente quanto ao desmatamento, à poluição de nossos rios, aos desastres

com barragens. Como todos estamos sendo afetados, a nossa mudança de atitude

vai influenciar decisivamente.

Assim, entendemos que o projeto de lei ora proposto será mais um mecanismo de

medidas para  minimizar  os  impactos do  aquecimento  global  em nosso Estado  e,

portanto, contamos com os nobres pares para a sua aprovação.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.851/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.408/2011)

Dispõe sobre a proteção e a defesa do usuário do serviço público do Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo I

Das Disposições Gerais

Art. 1º – Esta lei estabelece normas básicas de proteção e defesa do usuário dos

serviços públicos prestados pelo Estado.
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§ 1º – As normas ditadas  por  esta  lei  visam à tutela  dos direitos  do usuário  e

aplicam-se aos serviços públicos prestados:

a) pela administração pública direta, indireta e fundacional;

b)  pelos  órgãos  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado,  do  Poder  Judiciário,  do

Tribunal  de  Contas  e  do  Ministério  Público,  quando  no  desempenho  de  função

administrativa;

c)  por  particular,  mediante concessão,  permissão,  autorização ou qualquer  outra

forma de delegação por ato administrativo, contrato, convênio, termo de parceria ou

instrumento similar.

§ 2º  – Esta lei  se aplica aos particulares  somente no que concerne ao serviço

público delegado nas formas previstas na alínea “c” do § 1º.

Art. 2º – O Poder Executivo publicará e divulgará anualmente o quadro geral dos

serviços públicos  prestados  pelos  órgãos  e  Poderes do  Estado,  especificando os

órgãos ou as entidades públicas e privadas responsáveis por sua realização.

Capítulo II

Dos Direitos dos Usuários

Seção I

Dos Direitos Básicos

Art. 3º – São direitos básicos do usuário dos serviços públicos:

I – a informação;

II – a qualidade na prestação do serviço;

III – o controle adequado do serviço público.

Seção II

Do Direito à Informação

Art. 4º – O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:

I – o horário de funcionamento das unidades administrativas;

II – o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação

do responsável pelo atendimento ao público;

III  –  os  procedimentos  para  acesso  a  exames,  formulários  e  outros  dados

necessários à prestação do serviço;

IV – a autoridade ou o órgão encarregado de receber  queixas,  reclamações ou

sugestões;
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V – a tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado;

VI  –  as  decisões  proferidas  e  respectiva  motivação,  até  mesmo  opiniões

divergentes, constantes de processo administrativo em que figure como interessado.

§ 1º – O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo

previstas na Constituição da República.

§ 2º – A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão administrativa, que

devam ser formalizados por meio de publicação no órgão oficial, somente serão feitos

a  partir  do  dia  em  que  o  respectivo  processo  estiver  disponível  para  vista  do

interessado, na repartição competente.

Art. 5º – Para assegurar o direito à informação previsto no art. 4º, o prestador de

serviço público deve oferecer aos usuários acesso a:

I – atendimento pessoal, por telefone ou por meio eletrônico;

II – informação computadorizada, sempre que possível;

III – banco de dados referentes à estrutura dos prestadores de serviço;

IV  –  informações  demográficas  e  econômicas  existentes,  inclusive  mediante

divulgação pelas redes públicas de comunicação;

V – programa de informações, integrante do Sistema Mineiro de Defesa do Usuário

de Serviços Públicos – Simide –, a que se refere o art. 15;

VI  –  minutas  de  contratos-padrão  redigidas  em  termos  claros,  com  caracteres

ostensivos e legíveis, de fácil compreensão;

VII  – sistemas de comunicação visual adequados, com a utilização de cartazes,

indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além de outros recursos, na forma

prevista pela Lei nº 11.751, de 16 de janeiro de1995;

VIII  –  informações  relativas  à  composição  das  taxas  e  tarifas  cobradas  pela

prestação de serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil, cobrança por

meio  de  documento  contendo  os  dados  necessários  à  exata  compreensão  da

extensão do serviço prestado;

IX – banco de dados, de interesse público, contendo informações quanto a gastos,

licitações e contratações, de modo a permitir acompanhamento e maior controle da

utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte.
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Seção III

Do Direito à Qualidade do Serviço

Art. 6º – O usuário fará jus à prestação de serviços públicos de boa qualidade.

Art. 7º – O direito à qualidade do serviço exigirá dos agentes públicos e prestadores

de serviço público:

I – urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;

II  –  atendimento  por  ordem  de  chegada,  assegurada  a  prioridade  a  idosos,

grávidas, doentes e deficientes físicos;

III – igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação;

IV – racionalização na prestação de serviços;

V – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações,

restrições e sanções não previstas em lei;

VI – cumprimento de prazos e normas procedimentais;

VII  –  fixação  e  observância  de  horário  e  normas  compatíveis  com  o  bom

atendimento do usuário;

VIII – adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos usuários;

IX – autenticação de documentos pelo próprio agente público à vista dos originais

apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em

caso de dúvida de autenticidade;

X – manutenção de instalações limpas,  sinalizadas,  acessíveis  e adequadas ao

serviço ou atendimento;

XI – observância dos códigos de ética aplicáveis às várias categorias de agentes

públicos.

Parágrafo  único  –  O  planejamento  e  o  desenvolvimento  de  programas  de

capacitação  gerencial  e  tecnológica,  na  área  de  recursos  humanos,  aliados  à

utilização de equipamentos modernos, são indispensáveis à boa qualidade do serviço

público.

Seção IV

Do Direito ao Controle Adequado do Serviço Público

Art. 8º – O usuário tem direito ao controle adequado do serviço público.
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§ 1º – Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão instituídas em

todos os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos no Estado:

I – ouvidorias;

II – comissões de ética.

§ 2º – Serão incluídas nos contratos ou atos que tenham por objeto a delegação, a

qualquer título, dos serviços públicos a que se refere esta lei, cláusulas ou condições

específicas que assegurem a aplicação do disposto no § 1º deste artigo.

Art. 9º – Compete à ouvidoria avaliar a procedência de sugestões, reclamações e

denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes, até mesmo à comissão de

ética, visando à:

I – melhoria dos serviços públicos;

II  –  correção de erros,  omissões, desvios  ou abusos na prestação dos serviços

públicos;

III – apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;

IV – prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios

estabelecidos nesta lei;

V – proteção dos direitos dos usuários;

VI – garantia da qualidade dos serviços prestados.

Parágrafo  único  –  As  ouvidorias  apresentarão  à  autoridade  superior,  que  o

encaminhará  ao  governador  do  Estado,  relatório  semestral  de  suas  atividades,

acompanhado de sugestões para o aprimoramento do serviço público.

Art.  10  –  Cabe  às  comissões  de  ética  conhecer  das  consultas,  denúncias  e

representações formuladas contra o servidor público, por infringência a princípio ou

norma ético-profissional, adotando as providências cabíveis.

Art.  11  –  As  comissões  de  ética  e  as  ouvidorias  serão  compostas  por

representantes dos servidores públicos eleitos por eles diretamente.

Capítulo III

Do Processo Administrativo

Seção I

Disposições Gerais

Art. 12 – Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus
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agentes, nessa qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, quando for o caso, ao

poder público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de

dolo ou culpa.

Art. 13 – O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às normas desta

lei obedecerá ao disposto na Lei nº 14.184, de 2002.

Capítulo IV

Das Sanções

Art. 14 – A infração às normas ditadas por esta lei sujeitará o servidor público às

sanções  previstas  no  Estatuto  dos  Funcionários  Públicos  Civis  do  Estado  e  nos

regulamentos das entidades da administração indireta e fundacional, sem prejuízo de

outras de natureza administrativa, civil ou penal.

Parágrafo único – Para as entidades particulares delegatárias de serviço público, a

qualquer  título,  as  sanções  aplicáveis  são  as  previstas  nos  respectivos  atos  de

delegação, com base na legislação vigente.

Capítulo V

Do Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos – Simide

Art. 15 – O Poder Executivo instituirá o Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de

Serviços Públicos – Simide –, que terá por objetivo criar e assegurar:

I – canal de comunicação direto entre os prestadores de serviços e os usuários, a

fim  de  aferir  o  grau  de  satisfação  destes  últimos  e  estimular  a  apresentação  de

sugestões;

II – programa integral de informação para assegurar ao usuário o acompanhamento

e a fiscalização do serviço público;

III – programa de qualidade adequado que garanta os direitos do usuário;

IV – programa de educação do usuário, compreendendo a elaboração de manuais

informativos dos seus direitos, dos procedimentos disponíveis para o seu exercício e

dos órgãos e endereços para apresentação de queixas e sugestões;

V – programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos;

VI  –  mecanismos  alternativos  e  informais  de  solução  de  conflitos,  inclusive

contemplando  formas  de  liquidação  de  obrigações  decorrentes  de  danos  na

prestação de serviços públicos;
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VII – programa de incentivo à participação de associações e órgãos representativos

de classes ou categorias profissionais para defesa dos associados;

VIII – programa de treinamento e valorização dos agentes públicos;

IX – programa de avaliação dos serviços públicos prestados.

§  1º  –  Os  dados  colhidos  pelo  canal  de  comunicações  serão  utilizados  na

realimentação do programa de informações,  com o objetivo de  tornar  os  serviços

mais próximos da expectativa dos usuários.

§ 2º – O Simide divulgará, anualmente, a lista de órgãos públicos contra os quais

houve reclamações em relação à sua eficiência, indicando, a seguir, os resultados

dos respectivos processos.

Art. 16 – Integram o Simide:

I – as ouvidorias;

II – as comissões de ética;

III  –  uma comissão de centralização  das  informações  dos  serviços  públicos  do

Estado,  com  representação  dos  usuários,  que  terá  por  finalidade  sistematizar  e

controlar  todas  as  informações  relativas  aos  serviços  especificados  nesta  lei,

facilitando o acesso aos dados colhidos;

IV – os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de qualidade do

serviço público.

Parágrafo  único  –  O  Simide  atuará  de  forma  integrada  com  entidades

representativas da sociedade civil.

Capítulo VI

Das Disposições Transitórias

Art. 17 – As comissões de ética e as ouvidorias terão sua composição definida em

atos  regulamentadores  a  serem  baixados,  em  suas  respectivas  esferas

administrativas,  pelos  Chefes  do  Executivo  e  do  Ministério  Público,  no  prazo  de

sessenta dias a contar da publicação desta lei.

Art. 18 – Até que seja instituída a Comissão de Centralização das Informações dos

Serviços  Públicos  do  Estado suas  atribuições serão exercidas  pela  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão – Seplag.
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Art. 19 – A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos prestados pelo

Estado deverá ser feita no prazo de noventa dias contados da vigência desta lei.

Art. 20 – A implantação do programa de avaliação do serviço público será imediata,

devendo ser apresentado o primeiro relatório no prazo de seis meses contados da

vigência desta lei.

Art. 21 – Esta lei e suas disposições transitórias entram em vigor na data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Esta proposição tem por inspiração a Lei nº 10.294, de 20/4/1999, que

foi sancionada pelo governador Mário Covas, atendendo a uma antiga reivindicação

de toda a população do Estado de São Paulo.

Ocorre que o problema verificado em São Paulo também é observado em Minas

Gerais: o cidadão é vítima do mau atendimento e do descaso daqueles que estão

incumbidos da prestação de serviços públicos.

Nossa intenção não é esgotar nesta proposição todos os mecanismos que a lei

deveria apresentar para proteger o cidadão que se utiliza de serviços prestados pelo

Estado. Ao contrário, nossa proposta espera estimular o debate nesta Casa acerca de

urgente necessidade de elaborarmos uma legislação que, a exemplo do Código de

Proteção e Defesa do Consumidor  e dos Procons,  permita  uma real  proteção ao

cidadão brasileiro junto aos serviços prestados pelo Estado ou pelos particulares em

regime  de  delegação.  Ademais,  é  um  mecanismo  que  permite  aos  governantes

avaliar e acompanhar as políticas públicas implementadas em sua gestão.

Um dos projetos  estruturadores do Programa Geraes,  proposto pelo governador

Aécio Neves no Plano Plurianual de Ação Governamental, foi o choque de gestão,

que propôs, entre outras medidas, a construção do centro administrativo do Estado e

mecanismos de modernização administrativa. Neste contexto, nossa proposta casa-

se perfeitamente com as propostas de modificações no serviço público, ao instituir o

Sistema Mineiro de Defesa do Usuário de Serviços Públicos – Simide.

Buscamos, portanto, instrumentalizar o cidadão que se dirige ao serviço público e

não  encontra  a  resposta  adequada.  São  denúncias  que  morrem  nas  gavetas,
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sugestões que não são encaminhadas, repartições e serviços públicos praticamente

desativados, excessiva burocracia, desinformação e processos parados na Justiça.

Acreditamos que a  tramitação desta  proposição nas  comissões  temáticas  desta

Casa  irá,  indubitavelmente,  enriquecer  sobremaneira  as  sugestões  que  ora

apresentamos, levando-nos a aprovar, com a brevidade que a questão exige, uma

moderna lei de proteção e defesa dos usuários dos serviços públicos prestados pelo

Estado.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 569/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.852/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.590/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Evangélica  de  São

Francisco, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica

de São Francisco, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A  Associação  Beneficente Evangélica  de  São  Francisco  é  uma

entidade com personalidade jurídica, de direito privado e caráter beneficente, sem fins

lucrativos e de duração indeterminada, fundada em 7/10/ 2003.

A referida associação tem por finalidade a promoção de serviços de assistência

social à sociedade, a proteção da saúde da família, da maternidade, da infância, da

adolescência e da velhice, a promoção e a integração ao mercado de trabalho, a

habilitação  e  a  reabilitação  das  pessoas  com  deficiência  e  a  promoção  de  sua

integração  na  vida  comunitária.  Além  disso,  apoia  eventos  culturais  e  esportivos,

como meio  de  inclusão  social,  e  o  pequeno  produtor  rural  dos  distritos  de  São

Francisco,  abrangendo cooperativas,  palestras e outros  benefícios  que se fizerem

necessários  ao  desenvolvimento  rural,  ampara  os  associados  e  defende  o
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cumprimento  da  lei,  a  implantação  de  novas  ideias  que  venham  beneficiar  a

comunidade  e  o  desenvolvimento  social  com  dignidade  e  respeito  aos  direitos

essenciais.

Conforme documentação analisada, comprova-se que os membros de sua diretoria

são  pessoas  reconhecidamente  idôneas,  que  não  recebem  nenhum  tipo  de

remuneração pelo exercício de suas funções.

Destarte,  a  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  é  de  extrema

importância para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar

parcerias  com  órgãos  estaduais,  viabilizando  sua  finalidade,  principalmente  a

ampliação do atendimento à comunidade em geral.

Em face dos relevantes serviços prestados por essa associação ao Município de

São Francisco,  torna-se  imperativa  a aprovação  deste  projeto  por  nossos  ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.853/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.334/2015)

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Itaguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  desafetado  o  trecho  da  Rodovia  MG-040  compreendido  entre  o

km114,100 e o km116,900, por onde passa a estrada MG-040 Itaguara – Crucilândia.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itaguara o trecho

de rodovia de que trata o art. 1º.

Parágrafo único – O trecho de rodovia de que trata esta lei  passa a integrar  o

perímetro urbano do Município de Itaguara 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  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2º.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Ione Pinheiro

Justificação:  O presente  projeto  de  lei  objetiva  a transferência,  ao  Município de

Itaguara,  do trecho da Rodovia MG-040,  que já  tem características  urbanas, com

empreendimentos  residenciais  e  comerciais,  e  que  se encontra  inserido  em  área

correspondente ao vetor de crescimento do município, o que torna necessária sua

urbanização para a implantação de novos empreendimentos.

Ressalte-se que o projeto não implica alteração na natureza jurídica do imóvel, que

continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana.

– 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 1.854/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.354/2014)

Dispõe  sobre  a  estadualização  do  trecho  rodoviário  que  liga  os  Municípios  de

Cruzeiro da Fortaleza e Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, o trecho que liga

os Municípios  de  Cruzeiro da  Fortaleza  e Patrocínio,  com extensão trinta e cinco

quilômetros.

Art. 2º – O trecho transferido será incluído no sistema rodoviário estadual.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Bosco

Justificação:  Este  projeto  tem  por  finalidade  transferir  para  o  Estado,  sob  a

responsabilidade Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

– DER-MG –, o trecho que liga os Municípios de Cruzeiro da Fortaleza e Patrocínio,

situados na região do Alto Paranaíba.

Cruzeiro  da  Fortaleza  está  cravada  em  região  de  pujante  desenvolvimento
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econômico,  com  ênfase  na agropecuária  e  produção  de  queijos  e  derivados.  No

entanto,  padece  de  sérios  problemas  no  setor  rodoviário,  cuja  estruturação  é

essencial para o escoamento da produção, bem como para a facilidade, a rapidez e a

segurança na movimentação dos cidadãos.

Nesse contexto, é de fundamental importância a transferência desse trecho para a

administração estadual, visto que ela detém considerável previsão orçamentária para

estruturação, recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei nº 11.403 já autorize o DER-MG a estabelecer formas de

cooperação com os municípios para implementar políticas rodoviárias, necessária se

faz a referida outorga por esta Casa, uma vez que tal proposta vem consubstanciar

na lei a expressão de uma vontade política dessa região.

A  experiência  demonstra  que  aplacar  a  atividade  legislativa,  concedendo  ao

Executivo a livre disposição das ações e dos atos de sua administração, é condenar

esse Poder ao arbítrio e à imposição de sua vontade em detrimento da soberania

popular. Se o parlamento não legisla, também não controla nem fiscaliza os atos do

governo e incorre, com isso, em verdadeira omissão e violação ao disposto no art. 70

da Constituição Federal.

Assim, sem querer interferir  na competência do DER-MG, garantida em lei, nem

dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a

transferência  de  fato do trecho que liga  as  sedes dos Municípios  de  Cruzeiro  da

Fortaleza e Patrocínio, este projeto vem apenas conceder publicidade e legalidade a

um anseio tão importante e necessário para o desenvolvimento da região.

Em face de tais  considerações,  esperamos o entendimento e apoio  dos  nobres

pares para a aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.855/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.716/2011)

Dispõe sobre normas gerais de tarifação das concessionárias de serviço público de

saneamento básico e energia elétrica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – As tarifas das concessionárias de serviço público de saneamento básico e

de energia elétrica deverão ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e as

faixas de consumo, assegurando-se o subsídio dos usuários de maior para os de

menor poder aquisitivo, assim como dos grandes para os pequenos usuários, sendo

cobrada  sobre  o  consumo  real  apurado  pelo  medidor,  vedada  a  instituição  de

consumo mínimo preestabelecido.

Art. 2º – As concessionárias a que se refere o art. I deverão se adequar ao disposto

nesta lei, no prazo de noventa dias contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O século  XXI  já  começou marcado pela necessidade imperiosa  de

preservação e economia na utilização dos recursos naturais em todo o mundo.

No  Brasil,  apesar  das  enormes  potencialidades  e  da  exuberância  na  oferta  de

recursos  pela  natureza,  já  enfrentamos,  no  primeiro  ano  do  século,  o  trauma do

racionamento de energia, que tantos prejuízos causou à população e à economia

brasileira.

Estipular  uma cota  mínima  de  consumo de  água  e  de  energia  elétrica,  isto  é,

estipular um consumo mínimo obrigatório não se coaduna com o momento atual, em

que se discutem todas as medidas e providências necessárias para o máximo de

economia na utilização dos recursos naturais, em particular a água.

Essa é também uma das propostas aprovadas pelo Seminário Legislativo Águas de

Minas II, realizado em julho de 2002, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O

item 56 do relatório aprovado na plenária final propõe a “estipulação do valor da tarifa

pelo fornecimento de água, pelas concessionárias dos serviços de água e esgoto, por

meio  do  consumo  real  apurado  pelo  medidor,  e  não  por  um  consumo  mínimo

preestabelecido, sempre incentivando a economia dos recursos hídricos”.

Não  se  pode  justificar  a  continuação  de  uma  política  tarifária  que  incentiva  o

consumo,  ao  obrigar  o  pagamento  de  uma  cota  mínima  independente  do  uso,

contrariamente  a  todas  as  determinações  e  campanhas  públicas  de  incentivo  a

economia na utilização dos recursos naturais.
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A existência dessa cota mínima obrigatória contraria também as normas gerais de

tarifação,  nas  quais  está  assegurado  o  subsídio  dos  grandes  para  os  pequenos

usuários.

– 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 1.856/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.674/2011)

Proíbe,  conforme especifica,  a  entrada  em prédios  públicos  e  estabelecimentos

privados do Estado de pessoas que estejam usando capacete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a entrada, em prédios públicos e prédios e estabelecimentos

privados do Estado, de pessoas usando capacete que dificulte a sua identificação

imediata ou posterior reconhecimento.

Art. 2º – Os prédios públicos e estabelecimentos privados a que se refere esta lei

são os de acesso público, tais como as sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e

Judiciário,  sedes  de  órgãos  públicos,  museus,  shopping  centers,  lojas,  agências

bancárias,  postos  de  gasolina,  lojas  de  conveniência,  estacionamentos,  bares  e

similares, prédios e condomínios residenciais, entre outros.

Art.  3º  – Em postos de  combustível  e  estacionamentos  o  usuário  de  capacete,

condutor e passageiro, devem retirá-lo imediatamente após descer da motocicleta.

Art. 4º – Deverá ser afixado nos prédios públicos e nos estabelecimentos privados a

que se refere esta lei aviso de que “não é permitido usar capacete”.

Parágrafo único – A pessoa que se recusar a tirar o capacete não será atendida e

não  terá  seu  acesso  permitido  nos  logradouros  mencionados  no  art.  1º  e,  em

qualquer hipótese, a Polícia Militar poderá ser acionada.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Com o crescimento da violência, muitos cidadãos infratores passaram

a utilizar motocicletas para cometer crimes, beneficiando-se da possibilidade de uma
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fuga  rápida  e  do  fato  de  não  poderem  ser  identificados,  principalmente  quando

utilizam o capacete. Muitas vezes o condutor da motocicleta e o caroneiro agem em

cumplicidade,  praticando  delitos  que  vão  desde  o  roubo  até  o  homicídio  doloso,

aumentando a sensação de insegurança no Estado. A finalidade deste projeto de lei

é, justamente, coibir o número de crimes e de atos de vandalismo praticados com a

utilização  de  capacetes  que  impeçam  a  identificação  imediata  ou  o  posterior

reconhecimento  dos seus autores. Acreditamos que,  se transformada em lei,  esta

proposição,  além  de  ter  baixo  impacto  financeiro  e  ser  de  fácil  aplicabilidade,

desestimulará esse tipo de conduta, impedindo a utilização de capacetes ou outros

disfarces como escudo para a prática de atos ilícitos.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.857/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.355/2014)

Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que liga a sede do Município de

Cruzeiro da Fortaleza ao entroncamento com a BR-146.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, o trecho que liga

a sede do Município de Cruzeiro da Fortaleza ao entroncamento com a BR-146, com

extensão de 8km (oito quilômetros).

Art. 2º – O trecho transferido será incluído no sistema rodoviário estadual.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Bosco

Justificação:  Este  projeto  tem  por  finalidade  transferir  para  o  Estado,  sob  a

responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER-MG –, o trecho que liga a sede do Município de Cruzeiro da Fortaleza

ao entroncamento com a BR-146, situado na região do Alto Paranaíba.

Cruzeiro  da  Fortaleza  está  cravada  em  região  de  pujante  desenvolvimento

econômico, com ênfase na agropecuária e na produção de queijos e derivados. No
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entanto,  padece  de  sérios  problemas  no  setor  rodoviário,  cuja  estruturação  é

essencial para o escoamento da produção, bem como para a facilidade, a rapidez e a

segurança na movimentação dos cidadãos.

Nesse contexto, é de fundamental importância a transferência desse trecho para a

administração  estadual,  visto  que  esta  detém  considerável  previsão  orçamentária

para estruturação, recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei nº 11.403 já autorize o DER-MG a estabelecer formas de

cooperação com os municípios para implementar políticas rodoviárias, necessária se

faz a outorga desta Casa, uma vez que tal proposta vem consubstanciar na lei  a

expressão de uma vontade política daquela região.

A  experiência  demonstra  que  aplacar  a  atividade  legislativa,  concedendo  ao

Executivo a livre disposição das ações e dos atos de sua administração, é condenar

esse Poder ao arbítrio e à imposição de sua vontade em detrimento da soberania

popular. Se o parlamento não legisla, também não controla nem fiscaliza os atos do

governo e incorre, com isso, em verdadeira omissão e violação ao disposto no art. 70

da Constituição Federal.

Assim, sem querer interferir  na competência do DER-MG, garantida em lei, nem

dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a

transferência de fato do trecho que liga sede do Município de Cruzeiro da Fortaleza

ao entroncamento com a BR-146, este projeto vem apenas conceder publicidade e

legalidade  a  um  anseio  tão  importante  e  necessário  para  o  desenvolvimento  da

região.

Em face de tais  considerações,  esperamos o entendimento e apoio  dos  nobres

pares para a aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.858/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 979/2011)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o Índice Geral de

Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI – como índice oficial  de atualização da

Unidade Fiscal  do  Estado de Minas Gerais  –  Ufemg – pelo  Índice  de Preços  ao

Consumidor Amplo – IPCA.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 4º do art. 224 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 224 – (...)

§ 4º – O valor da Ufemg será atualizado anualmente pela variação do Índice de

Preços  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA –,  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística – IBGE –, ou de outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período

compreendido entre novembro de um ano e outubro do ano seguinte.”.

Art. 2º – O valor da Ufemg para o exercício de 2006 será divulgado até o dia 15 de

dezembro de 2005 e levará em consideração o novo índice de correção.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto visa reparar uma considerável injustiça que tem sido feita

com os contribuintes de Minas Gerais. Propõe substituir o índice oficial de atualização

da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais – Ufemg –, trocando-se o Índice Geral

de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI –, da Fundação Getúlio Vargas, pelo

Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA –, do IBGE.

Tal proposição foi motivada pela proposta do ex-governador Aécio Neves de efetuar

a mesma substituição quanto aos contratos de dívidas dos Estados com a União para

reduzir os encargos que o Estado tem pago.

Ora, se o pleito do Governador é justo, por que não dar o exemplo, corrigindo-se as

taxas, multas e bases de cálculo de impostos por esse índice?

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação do 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 1.859/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 978/2011)

Torna obrigatória a adaptação dos sistemas de telecomunicações e de informática

para serem operados por pessoas com deficiência e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Todas  as  unidades  da  administração  direta,  indireta,  autárquica  e

fundacional deverão possuir pelo menos um equipamento de telecomunicação e um

de informática adaptados para pessoa com deficiência física ou sensorial.

Art. 2º – Os equipamentos citados no art. 1º deverão ser certificados pelos órgãos

competentes  e  especializados  quanto  a  sua  efetiva  adequação e  utilização pelos

usuários anteriormente especificados.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.

Art.  4º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo efetivar um direito já conquistado

pela pessoa com deficiência. O art. 28 da Constituição Estadual e a Lei Estadual nº

11.867, de 28/7/1995, disponibilizam um percentual de 10% das vagas para essas

pessoas nos concursos públicos. Sendo assim, o serviço público tem por obrigação

disponibilizar os meios para atendê-las, a fim de que possam realizar o seu ofício com

magnitude.

As telecomunicações  e  a  informática  chegaram  a  um nível  tecnológico  ímpar  e

tornaram-se fundamentais na vida contemporânea. A democratização de seu acesso

tem sido um objetivo vislumbrado pelas administrações e também pela sociedade civil

organizada. A triste e histórica situação de exclusão social a que estão submetidas as

pessoas  com  deficiência  impõe  séria  reflexão  da  sociedade  mineira,  de  seus

legisladores e administradores.

Precisamos  de  políticas  afirmativas,  com  mentalidade  e  postura  voltadas  aos

valores universais de cidadania e direitos humanos, em que o Estado, em todas as

suas  esferas,  dê  o  exemplo  e  o  incentivo  a  uma  postura  de  consciência,

proporcionando a todos plena utilização dos meios de telecomunicação e informática.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto

de lei.



257
____________________________________________________________________________

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.860/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.410/2011)

Disciplina a gestão de pneus e seus resíduos no âmbito do Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Esta  lei  disciplina  a  gestão  de  pneus  e  seus  resíduos  no Estado,  de

conformidade com as seguintes diretrizes:

I  –  a  adequação  dos  níveis  de  produção  ao  uso  racional  e  ecologicamente

equilibrado dos pneus e à prevenção de um volume excessivo de resíduos;

II – a promoção da reforma e da valorização, entre outras formas de destinação

adequada dos resíduos;

III – a melhoria do desempenho ambiental de todos os intervenientes nos processos

de produção, comercialização e consumo de pneus e de valorização dos resíduos.

Parágrafo  único  –  Inclui-se  no  âmbito  de  aplicação  desta  lei  toda operação  de

compra e venda de pneus realizada no território do Estado, assim como todo depósito

ou valorização de resíduos efetuados na mesma área.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I – pneu ou pneumático: todo artefato inflável, constituído basicamente por borracha

e materiais de reforço utilizados para rodagem de veículos;

II – pneu ou pneumático novo: aquele que nunca foi utilizado para rodagem sob

qualquer forma, enquadrando-se, para efeito de importação, no código 4011 da Tarifa

Externa Comum – TEC;

III – pneu ou pneumático reformado: todo pneumático que foi submetido a alguma

espécie de processo industrial com o propósito específico de aumentar sua vida útil

de rodagem, tais como recapagem, recauchutagem ou remoldagem, enquadrando-se,

para efeitos de importação, no código 4012.10 da TEC;

IV – resíduos-pneus ou resíduos: o pneu usado ou inservível ou os fragmentos que

destes se desprenderem, considerando-se como:
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a)  pneu  ou pneumático  usado:  qualquer  pneu de que  o  respectivo  detentor  se

desfaça ou tenha a intenção ou a obrigação de se desfazer;

b) pneu ou pneumático inservível: aquele que não mais se presta a processo de

reforma que permita condição de rodagem adicional;

V – produtor: qualquer pessoa física ou jurídica que fabrique, importe ou introduza

pneus novos ou de segunda mão no mercado, incluindo as que fabriquem, importem

ou comercializem veículos, aeronaves ou outros equipamentos que os contenham;

VI  –  distribuidor:  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  que  comercialize  pneus  ou

veículos, aeronaves ou outros equipamentos que os contenham;

VII – reforma: qualquer operação que tenha por fim aumentar a vida útil de rodagem

de  pneus  em  meios  de  transporte,  tais  como  recapagem,  recauchutagem  ou

remoldagem;

VIII – valorização: operação que tenha por fim dar ao pneu uso diverso daquele

para o qual o foi originalmente produzido, tais como:

a) reciclagem;

b) conversão em fonte de energia;

c) utilização em obras de construção civil;

d)  utilização  como  recifes  artificiais  para  criação  de  peixes,  proteção  de

embarcações, quebra-mar, obstáculos para trânsito, entre usos similares;

IX – reciclagem: o processamento de pneus usados para qualquer fim, que não o

inicial,  especialmente como matéria-prima,  excluída a sua conversão em fonte de

energia;

X – destinação final inadequada: a disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos

ou riachos, terrenos baldios ou alagadiços, assim como a queima a céu aberto;

XI – sistema de gestão de resíduos, devidamente licenciado pelo Poder Executivo,

por meio do órgão competente, para coleta, transporte, armazenamento e reforma de

pneus usados e valorização de resíduos-pneus.

Art. 3º – Os prazos para coleta e destinação final adequada de resíduos-pneus são

os seguintes:

I – a partir de 1º de janeiro de 2011, dar-se-á destinação final adequada a um pneu
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usado ou inservível, para cada dois pneus novos colocados no mercado, inclusive os

que acompanharem os veículos importados;

II – a partir de 1º de janeiro de 2012:

a) dar-se-á destinação final adequada a um pneu usado ou inservível, para cada

pneu  novo  colocado  no  mercado,  inclusive  os  que  acompanharem  os  veículos

importados;

b) dar-se-á destinação final adequada a cinco pneus usados ou inservíveis, para

cada quatro pneus reformados importados de qualquer tipo;

c) no mínimo 10% (dez por cento) do resíduo-pneu coletado nos termos das alíneas

anteriores passará por reforma e no mínimo 20% (vinte por cento), por valorização;

III – a partir de 1º de janeiro de 2013:

a) dar-se-á destinação final adequada para cada quatro pneus novos colocados no

mercado,  inclusive  os  que  acompanharem  os  veículos  importados,  dar-se-á

destinação final a cinco pneus inservíveis;

b) dar-se-á destinação final adequada a quatro pneus inservíveis para cada três

pneus reformados importados de qualquer tipo;

c) no mínimo 15% (quinze por cento) dos resíduos-pneus coletados nos termos das

alíneas anteriores passarão por reforma e no mínimo 25% (vinte e cinco por cento),

por valorização;

IV – a partir de 1º de janeiro de 2014 no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do

resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por reforma e no mínimo 40%

(quarenta por cento), por valorização;

V – a partir de 1º de janeiro de 2015 no mínimo 55% (cinqüenta e cinco por cento)

do resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por valorização;

VI  –  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2016 no mínimo 70% (setenta  por  cento)  do

resíduo-pneu coletado nos termos do inciso III passará por valorização.

Parágrafo  único  –  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  aos  pneumáticos

exportados ou àqueles que equiparem veículos destinados à exportação.

Art.  4º  –  O Poder  Executivo  Estadual,  por  meio  do  órgão  competente,  poderá

adotar,  para  efeito  de  fiscalização  e  controle,  a  equivalência  em  peso  dos

pneumáticos usados ou inservíveis.
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Art. 5º – Os produtores de pneumáticos deverão, a partir de 31 de março de 2012,

comprovar junto ao órgão competente do Poder Executivo Estadual, anualmente, a

destinação final adequada de resíduo-pneu, segundo as quantidades fixadas no art.

3º.

Art. 6º – O produtor é o responsável pela gestão dos resíduos de que trata esta lei.

§ 1º – A gestão dos resíduos será efetuada por meio de um sistema organizado na

forma do inciso XI do art. 2º.

§ 2º – A gestão dos resíduos poderá ser  transferida pelo produtor para pessoa

jurídica devidamente licenciada pelo órgão competente do Poder Executivo.

§ 3º – Ficam dispensadas da autorização mencionada no parágrafo precedente as

empresas que utilizarem pneus usados na conformidade da alínea “d” do inciso VIII

do art. 2º.

Art. 7º – O Poder Executivo, por meio do órgão competente, só concederá licença

de funcionamento ao sistema de gestão que informar:

I – quantidade, natureza, origem e destino dos resíduos a serem coletados;

II  –  a  frequência  da  coleta  e  os  meios  de  transporte  empregados  nesse

procedimento;

III – os métodos a serem empregados no processamento dos resíduos.

§ 1º – A licença de que trata este artigo será concedida pelo prazo máximo de cinco

anos, renovável por períodos equivalentes.

§ 2º – Excetuando-se a hipótese de protocolo de expansão, firmado entre o órgão

administrativo competente e o gestor de resíduos, é vedada a concessão de licença

para  sistema de  gestão  que  não  contar  com  instalações  adequadas,  segundo  a

legislação sanitária  e ambiental  vigente,  inclusive para  o cumprimento  dos prazos

estipulados no art. 3º.

Art.  8º  –  Dependerá  de  registro  do  respectivo  contrato  no  órgão  competente  a

licença para o funcionamento de sistema de gestão de resíduos terceirizado.

Parágrafo único – Não será registrado o contrato que:

I – dispuser sobre a gestão parcial de resíduos;

II  –  incluir  cláusulas  restritivas  das  responsabilidades  do  gestor,  especialmente

aquelas mencionadas no art. 3º.
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Art. 9º – A coleta de pneus usados, mediante entrega nos locais adequados, será

efetuada sem qualquer ônus para o consumidor.

Art.  10 – Serão armazenados em locais devidamente autorizados ou licenciados

todos os resíduos coletados na conformidade desta lei.

Art. 11 – Fica proibida a destinação final inadequada de resíduos, especialmente a

sua disposição em aterros sanitários, mar, rios, lagos ou riachos, terrenos baldios ou

alagadiços, assim como a queima a céu aberto.

§ 1º  –  Considera-se igualmente  destinação final  inadequada de resíduos a  sua

incineração sem aproveitamento energético, ficando esta vedada a partir  de 1º de

janeiro de 2016.

§ 2º – A infração do disposto neste artigo será punida com multa por unidade no

valor de 20 Ufemgs (vinte Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais). Se produtor

o agente, a multa será de 80 Ufemgs, duplicada na reincidência, destinadas ao órgão

competente.

Art. 12 – O descumprimento dos prazos fixados no art. 3º sujeitará o produtor à

multa no valor de 40 (quarenta) Ufemgs por dia de atraso.

Parágrafo único – A responsabilidade pelo descumprimento dos prazos referidos no

caput será sempre do produtor, mesmo no caso de gestor terceirizado (art. 6º, § 2º).

Art.  13 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de

dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  No  Brasil,  são  produzidos  anualmente  de  35  a  40  milhões  de

pneumáticos,  dos  quais  aproximadamente16  ou  17  milhões  são  colocados  no

mercado  para  reposição  de  produtos  usados.  Somam-se  a  esses  os  pneus

remoldados,  importados  de  países  desenvolvidos  e  oferecidos  ao  consumidor  a

preços competitivos. A maior parte dos pneus fora de uso se encontra hoje em aterros

sanitários,  onde  seu acúmulo  é  extremamente  favorável  à  proliferação do  Aedes

aegypti, o agente transmissor da dengue.

Entretanto, mesmo desconsiderando esse aspecto do problema, o depósito, por si
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mesmo, já causa graves contratempos à sociedade civil e ao poder público, pois é

patente – especialmente nos grandes centros urbanos – o esgotamento dos aterros

hoje  existentes  e  a  dificuldade  de  constituir  novas  unidades,  até  mesmo  pela

compreensível resistência das comunidades circunvizinhas.

Ante a gravidade do problema, é cada vez mais difundida a prática de efetuar-se a

queima dos pneus fora de uso, solução das mais infelizes, pois o pneu em processo

de  combustão  produz  um  volume  realmente  alarmante  de  gases  nocivos  à  boa

qualidade do ar.

Atualmente, contudo,  já existem destinos consideravelmente mais nobres para o

pneumático  usado  que  a  queima  ou  o  simples  depósito  do  resíduo  em  aterros

sanitários.  Entre  esses  citamos:  recauchutagem  (reutilização);  aditivo  para  peças

plásticas, aumentado-lhes a elasticidade; incorporação em asfaltos para estradas e

pavimentos;  pavimentos  de  pneus triturados (parques infantis,  base de campo de

golfe ou de futebol – melhorando as condições dos relvados e diminuindo as lesões –,

pavimentos industriais, material isolante, base de alcatifas, etc); engenharia biofísica

e civil (estabilizadores de vegetação junto das margens de rios, selagem de aterros

sanitários, taludes de auto-estradas) e outras aplicações.

Também recomendáveis,  quando as circunstâncias  não permitirem a adoção de

nenhuma das medidas antes enunciadas, são: a trituração simples do resíduo, para

redução  do  volume  a  ser  depositado  em  aterro;  o  uso  dos  pneus  usados  para

formação de defesas para barcos em portos e cais de acostagem; fabrico de produtos

de  borracha  (sandálias,  capas,  tacões  e  solas  para  calçado,  telas  e  tapetes);

incineração com ou sem aproveitamento energético; pirólise (destilação).

A despeito  de  todas  essas  alternativas,  o  destino  final  dos  pneus  ainda  é  um

problema ambiental  de primeira ordem, não só no Brasil,  mas em todo o mundo.

Mesmo nos Estados Unidos se encontram verdadeiras montanhas de pneus usados

depositados em aterros de condição precária,  com altíssimo risco de incêndios,  e

somente na última década a reciclagem passou de 11 para 33% de toda a sucata

produzida.

Em todo o mundo o destino final  dos pneus tem sido objeto de propostas cujo

propósito é dar visibilidade ao custo ecológico do produto. Na União Europeia, no ano
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de  2000,  foi  mesmo constituído  um  grupo  de  trabalho  para  propor  uma solução

comunitária  para  esse  problema.  Este  projeto  é  uma  contribuição  do  Legislativo

mineiro  e  tem  por  propósito  introduzir  em  nosso  Estado  um  sistema  de  gestão

adequado para um dos resíduos industriais mais nocivos ao equilíbrio ambiental e até

mesmo à saúde pública, o pneu.  Proposta de igual  teor,  na qual  nos inspiramos,

tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com os mesmos e

elevados  objetivos  de  proteção  do  meio  ambiente  e  da  qualidade  de  vida  da

população.

Por  outro  lado,  no  Brasil  o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  Conama –

estipulou,  por  intermédio  da  Resolução nº  258,  de  26/8/1999,  as  metas  a  serem

cumpridas  pelo  País  na  gestão  racional  dos  pneus  usados.  Infelizmente,  muito

embora determine a proporção de resíduos que merecerá destinação final adequada

até o ano de 2005, a referida resolução não define qual destino final será adequado

ao estrito  cumprimento  da  medida,  quando  seria  muito  mais  apropriado  fomentar

processos mais econômicos e favoráveis ao equilíbrio ambiental.

A Resolução nº 301, de 21/3/2003, editada pelo Conama, alterou dispositivos da

Resolução nº 258, de 26/8/1999. A norma corrige o que é atribuído pelos técnicos do

Ministério do Meio Ambiente a uma interpretação incorreta da Resolução nº 258, que

dispõe  sobre  pneumáticos,  editada  em  1999,  que  permitiu  que  dezenas  de

importadores obtivessem liminares para entrar com pneus usados no país. Além de

tentar fechar a porta para novas importações de usados, a Resolução nº 301 também

prevê a obrigação de dar destinação final  a pneus na mesma proporção aos que

foram importados, por força de liminares, prevenindo a possibilidade de novas ações

judiciais.

Este projeto encontra seu fundamento jurídico-constitucional no art. 24, VI e XII, do

Texto Magno brasileiro,  que defere,  concorrentemente à União,  aos estados e ao

Distrito Federal, a legislação sobre a “conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição”, assim como a

“proteção e defesa da saúde”. Esperamos, diante do exposto, contar com o apoio de

todos os parlamentares desta Casa Legislativa à aprovação do projeto em tela.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 565/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.861/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.411/2011)

Dispõe sobre  a  qualidade dos  comprovantes  emitidos  em caixas eletrônicos  de

bancos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As agências bancárias estabelecidas no Estado ficam obrigadas a alterar a

qualidade do papel de impressão utilizado em seus caixas eletrônicos, de forma a

preservar  as  especificações  do documento  para  que possa ser  utilizado o  tempo

necessário como comprovante de pagamentos de contas de consumo, impostos e

outras.

Art.  2º  –  Considera-se  tempo  necessário  para  durabilidade  das  informações

contidas no papel de impressão do comprovante de pagamento, respondendo para os

fins extrajudiciais e judiciais desta lei:

I – cinco anos;

II – dez anos.

§ 1º – O tempo citado no inciso II é considerado apenas para comprovantes de

pagamentos de financiamentos imobiliários; para os demais, o inciso I.

§ 2º – O comprovante deverá ter especificadas todas as referências ao documento.

Art. 3º – A infração ao disposto nesta lei acarretará ao estabelecimento a aplicação

das penas administrativas de:

I – advertência;

II – multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por

usuário prejudicado, dobrada a cada reincidência até a terceira;

III – suspensão da atividade, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11

de  setembro  de  1990,  até  que  o  órgão  fiscalizador  receba,  por  escrito,  dados

comprobatórios de que todo comprovante emitido pelo banco tenha a durabilidade

exigida neste dispositivo.

Art.  4º – A fiscalização do cumprimento desta lei  e a aplicação das penalidades

referidas no art. 3º ficarão a cargo do órgão estadual de defesa do consumidor.
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Art. 5º – As agências bancárias referidas no art. 1º terão o prazo de sessenta dias

para se adaptar às novas determinações, a contar da promulgação desta lei.

Art.  6º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O objetivo desta proposição é a defesa contra danos ao consumidor

provocados por serviços bancários prestados no recinto das agências.

Em todos os bancos do nosso país o consumidor tem hoje a facilidade de pagar

suas contas em qualquer caixa eletrônico, utilizando seu código de barras, ou mesmo

pelo sistema interligado. Porém, o papel ou o impresso emitido pelos bancos (papel

extraído do caixa com número do código de barras, data e valor do pagamento) não

preservam  a  impressão  por  um  período  superior  a  seis  meses,  por  sua  própria

qualidade. Pela definição das agências, o papel seria equivalente a uma bobina de

fax.

Assim, caso uma empresa resolva cobrar um pagamento já quitado, o consumidor

não terá esses dados assegurados pelo documento de comprovação. Tal situação

representa dor de cabeça para os consumidores e fornecedores e trabalho extra para

comprovar esse pagamento entre bancos e empresas, principalmente para o Poder

Judiciário, que tem como um dos principais princípios o da economia processual. Isso

significa  que  ficam  prejudicados  todos  os  envolvidos  nessa  comprovação

desnecessária.

A competência estadual de regulamentar essa disposição se baseia na Constituição

Federal, que dispõe:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V – produção e consumo;

(...)
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VIII  –  responsabilidade  por  dano  ao  meio  ambiente,  ao  consumidor,  a  bens  e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”.

No disposto sobre a regulamentação, a Constituição Estadual é clara em dizer:

“Art.  275  –  O Estado  promoverá  a  defesa do consumidor  mediante  adoção de

política governamental própria e de medidas de orientação e fiscalização definidas

em lei.”.

O  Código  Tributário  Nacional  –  Lei  nº  5.172,  de  25/10/1966  –  regulamenta  a

prescrição de créditos tributários em seu art. 174:

“Art. 174 – A ação de cobrança de créditos tributários prescreve em 5 (cinco) anos

contados da data da sua constituição definitiva.”.

Em prática,  o Código de  Defesa do Consumidor,  Lei  nº  8.078,  de  11/9/90,  não

exatamente dispõe sobre o comprovante de pagamento,  e sim sobre o tempo de

decadência para requerer a reparação, no caso em questão, das empresas, como

disposto no art. 27:

“Art. 27 – Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados

por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”.

Em  entendimento  consensual  na  jurisprudência  brasileira  (pareceres  de  juristas

conceituados), as contas de consumo deverão ter seus comprovantes guardados por,

no mínimo, três anos e, em casos específicos, por seis meses; as de impostos e

serviços, por, no mínimo, cinco anos; e as de financiamento imobiliário, por dez anos.

Tal  propositura  baseia-se,  portanto,  não  só  na  proteção  ao  consumidor,  mas

também na aplicação do interesse público pelo princípio da economia processual nos

processos judiciais e extrajudiciais que norteiam toda a administração pública.

Mais do que nunca, o momento atual e assuntos dessa natureza exigem ações

sinérgicas, de tal sorte que os nobres pares hão de compreender os objetivos ora

vislumbrados e acompanhar este autor para a aprovação da propositura em tela.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gilberto

Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 772/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.862/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 256/2011)

Dispõe sobre o acesso de pessoa com deficiência visual aos livros didáticos nas

bibliotecas públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  unidades  integrantes  do  Sistema Estadual  de  Bibliotecas  Públicas

viabilizarão o acesso de pessoa com deficiência visual aos livros didáticos utilizados

no ensino fundamental e médio.

Art. 2º – Para o cumprimento do disposto nesta lei, as unidades referidas no art. 1º

poderão  optar,  conforme  os  recursos  materiais  e  humanos  disponíveis,  entre  os

seguintes procedimentos:

I – inclusão, em seu acervo, de exemplares editados em braile;

II – manutenção, em seu acervo, de exemplares gravados em fitas cassetes, para

empréstimo;

III  –  veiculação  de  exemplares  virtuais  na  internet,  acessíveis  por  meio  de

programas sintetizados de voz;

IV – outras alternativas que se mostrem viáveis.

Art. 3º – O disposto nesta lei poderá ser executado com a colaboração técnica e

financeira  de  entidade  pública  ou  privada,  por  meio  de  convênio  ou  instrumento

congênere.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A  deficiência  visual  interfere  em  habilidades  e  capacidades,  e  a

impossibilidade de acesso direto aos veículos de comunicação escrita, bem como a

outras formas de comunicação visual,  é uma das mais sérias restrições que pode

uma pessoa sofrer,  pois  o limitado acesso à informação em geral  impõe grandes

obstáculos à formação educacional, profissional e cultural.

O  acesso  aos  livros  didáticos  mais  utilizados  pelos  professores  do  ensino

fundamental e médio será importante na vida da pessoa com deficiência visual, pois

abrirá novos caminhos do saber e lhe proporcionará melhor qualidade de vida.
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A Constituição Estadual assegura, em seu art. 224, diversos direitos à pessoa com

deficiência, visando à sua integração social e à facilitação de seu acesso a bens e

serviços  coletivos.  Nesta  proposição,  apresentamos  várias  opções,  que  são

comumente  utilizadas  por  entidades  públicas  e  organizações  da  sociedade  civil

dedicadas  ao apoio  ao  deficiente  visual  e  ao  atendimento  de  suas  necessidades

específicas.  Os livros  falados,  além de serem recursos muito mais  baratos, ainda

apresentam  a  vantagem  de  atender  as  pessoas  que  não  tiveram  ainda  a

oportunidade de aprender o código braile, seja por terem deficiência há pouco tempo,

seja por não disporem de meios para obter educação especializada.

A proposição estabelece ainda parcerias, o que é melhor para o Estado do que

investir sozinho num trabalho que, na verdade, é uma dívida de toda a sociedade.

Ante os fatos aqui aduzidos, conto com o apoio dos nobres pares.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.863/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 586/2011)

Dispõe sobre o apoio à implementação de atendimento especializado à pessoa com

deficiência  visual  nas  bibliotecas  integrantes  do  Sistema  Estadual  de  Bibliotecas

Públicas Municipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado apoiará a implementação de atendimento especializado à pessoa

com deficiência visual nas bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas Municipais.

Art.  2º  –  Na  implementação  do  atendimento  de  que  trata  o  art.  1º,  os  órgãos

estaduais competentes:

I – fornecerão a orientação técnica e o suporte material necessários à promoção da

acessibilidade e à implantação de recursos voltados para as necessidades de leitura

e informação do usuário com deficiência visual;

II – auxiliarão a formação de acervos em braile e em meio eletrônico, por meio da
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cessão  de  textos  digitalizados  e  em  áudio  e,  sempre que  possível,  da  oferta  de

serviços de impressão em braile;

III – orientarão as bibliotecas quanto ao correto aproveitamento dos recursos de

informática destinados às pessoas com deficiência visual;

IV  –  desenvolverão  rede  de  comunicação  para  integrar  instituições  públicas  e

privadas  que atuem na  promoção do acesso da pessoa com deficiência  visual  à

cultura e à informação;

V  –  manterão  banco  de  acervos  digitalizados  destinados  às  pessoas  com

deficiência visual.

Art. 3º – Os acervos destinados ao usuário com deficiência visual serão compostos

de forma a atender suas necessidades educacionais, culturais, de informação e de

lazer e incluirão:

I – obras de cunho didático;

II – obras literárias para o público infantil e adulto;

III – periódicos.

Art. 4º – Nos programas de capacitação destinados aos usuários, bibliotecários e

demais funcionários das bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas  Municipais  desenvolvidos  pelo  Estado,  serão  incluídos  conteúdos

específicos para o atendimento à pessoa com deficiência visual.

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

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  A  deficiência  visual  interfere  em  habilidades  e  capacidades,  e  a

impossibilidade de acesso direto aos veículos de comunicação escrita, bem como a

outras formas de comunicação visual,  é uma das mais sérias restrições que pode

uma pessoa sofrer,  pois  o limitado acesso à informação em geral  impõe grandes

obstáculos à formação educacional, profissional e cultural.

O  acesso  aos  livros  didáticos  mais  utilizados  pelos  professores  do  ensino

fundamental e médio será importante na vida da pessoa com deficiência visual, pois

abrirá novos caminhos do saber e lhe proporcionará melhor qualidade de vida.

A Constituição Estadual assegura, em seu art. 224, diversos direitos à pessoa com
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deficiência, visando à sua integração social e à facilitação de seu acesso a bens e

serviços coletivos.

Nesta proposição, apresentamos várias opções, que são comumente utilizadas por

entidades  públicas  e  organizações  da  sociedade  civil  dedicadas  ao  apoio  ao

deficiente  visual  e  ao  atendimento  de  suas  necessidades  específicas.  Os  livros

falados, além de serem recursos muito mais baratos, ainda apresentam a vantagem

de atender as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de aprender o código

braile, seja por terem deficiência há pouco tempo ou por não disporem de meios para

obter educação especializada.

A proposição estabelece ainda parcerias, o que é melhor para o Estado do que

investir sozinho num trabalho que, na verdade, é uma dívida de toda a sociedade.

Ante os fatos aqui aduzidos, conto com o apoio dos nobres pares.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.862/2015 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 926/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado, ao DER-MG, à Secretaria de Transportes e ao Dnit pedido de

providências para a construção da terceira faixa na Rodovia BR-153 e na MG-497, no

trecho que corta o Município de Prata.

Nº 927/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado,  ao  DER-MG  e  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de

providências  para  o  asfaltamento  do  trecho  da  MG-060  que  liga  Pompéu  a

Papagaios. (– Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  928/2015,  do  deputado Arlen  Santiago,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

presidente da República pedido de providências para que não vete o fim do fator

previdenciário. (– À Comissão do Trabalho.)

Nº  929/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

que promova ações de capina no imóvel sediado pelo Deoesp e tome as medidas

necessárias para sua manutenção.
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Nº  930/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil  pedido de

providências para alocar recursos para a reforma das acomodações e da estrutura de

trabalho do Deoesp.

Nº 931/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com a  Escola  Estadual  Doutor  José  Marques  de Oliveira,  em

Pouso Alegre, pelos 50 anos de sua existência. (– À Comissão de Educação.)

Nº  932/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  das  Comunicações  pedido  de  providências  para  a

implantação de canais de rádio destinados a prestar informações sobre o tráfego nas

rodovias do Estado. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  933/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedido de informações sobre o

índice e o número de ocorrências  policiais  dos últimos três anos que envolveram

armas de fogo que já haviam sido apreendidas anteriormente pela Polícia Civil. (– À

Mesa da Assembleia.)

Nº  934/2015,  da  Comissão  de  Justiça,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para que envie a esta Casa projeto de

lei que conceda ao servidor público estadual o direito a folga remunerada para fins de

realização  de  exames  oncológicos  preventivos.  (–  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº  935/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  resolver  a

situação dos policiais militares que residem nas moradias funcionais do Residencial

das  Américas,  pelo  Programa  Lares  Gerais,  que  terão  que  desocupar  essas

unidades.

Nº  936/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a inclusão da

Rodovia MG-497, que liga o Município de Uberlândia ao de Prata, no Procedimento

de Manifestação de Interesse para concessão de 28,7 mil quilômetros de rodovias
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estaduais e federais, com o objetivo de viabilizar a duplicação dessa rodovia. (– À

Comissão de Transporte.)

Nº  937/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  pedido  de  providências  para  realizar  auditoria

para apuração de irregularidadas no contrato da empresa Cesama para a construção

de filtros da nova adutora em Juiz de Fora, com vistas ao ressarcimento de valores ao

erário municipal.

Nº 938/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral do DER-MG pedido de providências para a retirada do excesso de

mato na MG-353, que vai para Monte Verde, Torreões e Rio Preto. (– À Comissão de

Transporte.)

Nº 939/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a melhoria da segurança no

Bairro Ponte Preta, em Juiz de Fora. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  940/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário pedido de providências para

elaborar  estudo  objetivando  substituir  produtos  industrializados  vendidos  em

máquinas de autosserviços localizadas em prédios da administração pública direta e

indireta do Estado por produtos naturais, como frutas, saladas, iogurtes, sanduíches

naturais, entre outros.

Nº  941/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário pedido de providências para

ampliar a Feira da Agricultura Familiar e Urbana da Cidade Administrativa, bem como

para torná-la permanente e aumentar sua periodicidade.

Nº 942/2015, das Comissões de Política Agropecuária e de Meio Ambiente, em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências

para  a  convocação de reunião  do  Comitê  Executivo  do  Bolsa  Verde,  de  forma a

retomar o seu funcionamento.

Nº 943/2015, das Comissões de Política Agropecuária e de Meio Ambiente, em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria  de Planejamento pedido de providências,

acompanhado das notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta dessas comissões,
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para o pagamento dos benefícios atrasados do Programa Bolsa Verde, estimados em

R$55.000.000,00.

Nº 944/2015, das Comissões de Política Agropecuária e de Meio Ambiente, em que

solicitam seja encaminhado ao secretário de Planejamento pedido de informações

sobre a data para o pagamento do passivo existente nos recursos do Bolsa Verde. (-

À Mesa da Assembleia.)

Nº  945/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Desenvolvimento Agrário pedido de informações sobre

o status da implementação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Familiar. (–

À Mesa da Assembleia.)

Nº  946/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à

autorização da licitação das obras no trecho entre o Município de Araguari até a divisa

com Goiás, passando pelo Distrito de Amanhece, como parte do programa Caminhos

de Minas.

Nº  947/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à

autorização  da  licitação  do  projeto  e  das  obras  no  trecho  da  LMG-734  entre  o

Município de Tupaciguara até a divisa com Goiás, como parte do programa Caminhos

de Minas.

Nº  948/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à

autorização para a conclusão das obras no trecho da MG-748 que liga o Município de

Araguari ao de Indianápolis, como parte do programa Caminhos de Minas.

Nº  949/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  à

realização de obras no trecho que liga Uberlândia a Campo Florido, como parte do

programa Caminhos de Minas. (– Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 950/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  reforma  e  ao



274
____________________________________________________________________________

atendimento de necessidades da Escola Estadual de Ensino Médio de Simão Pereira,

em Simão Pereira.

Nº 951/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas a reforma e atendimento

de necessidades da Escola Estadual de Ensino Médio de Rochedo de Minas.

Nº 952/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma  e  atendimento  de

necessidades da Escola Estadual Padre Francisco Rey, em Arantina.

Nº 953/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma  e  atendimento  de

necessidades da Escola Estadual de Ensino Médio de Senador Cortes.

Nº 954/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades  da  Escola  Estadual  José  Marinho  de  Araújo,  em  Santa  Rita  de

Jacutinga.

Nº 955/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades da Escola Estadual Padre João Batista de Oliveira, em Pequeri.

Nº 956/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades da Escola Estadual Joaquim Alves de Carvalho, em Olaria.

Nº 957/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades da Escola Estadual de Ensino Médio de Santana do Deserto.

Nº 958/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades  da Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  de  Chiador.  (–  Distribuídos  à

Comissão de Educação.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.454/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 112/2011.
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Nº 1.455/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 113/2011.

Nº 1.456/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 115/2011.

Nº 1.457/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 117/2011.

Nº 1.458/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 119/2011.

Nº 1.459/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 125/2011.

Nº 1.460/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 126/2011.

Nº 1.461/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 127/2011.

Nº 1.462/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 128/2011.

Nº 1.463/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 130/2011.

Nº 1.464/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 131/2011.

Nº 1.465/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 133/2011.

Nº 1.466/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 137/2011.

Nº 1.467/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 138/2011.

Nº 1.468/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 140/2011.

Nº 1.469/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 141/2011.
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Nº 1.470/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 143/2011.

Nº 1.471/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 144/2011.

Nº 1.472/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 145/2011.

Nº 1.473/2015, do deputado Inácio Franco e outros, em que solicitam a convocação

de reunião especial para homenagear o Município de Pitangui pelos 300 anos de sua

fundação.

Nº  1.474/2015,  do  Tribunal  de  Contas,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 5.583/2014.

Proposições Não Recebidas

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

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja formulada manifestação

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  200ª  Companhia  de

Polícia Militar e no 17º Batalhão de Polícia Militar, pela apreensão de mais de uma

tonelada de maconha na operação realizada em 13/5/2015, em Uberlândia.

Da Comissão de Transporte em que solicita seja encaminhado ao DER-MG pedido

de providências para o asfaltamento da estrada que liga a BR-262 ao Município de

Araújo.

– A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para a criação de comissão estadual

para a erradicação do trabalho escravo, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos,

Participação Social e Cidadania, nos mesmos moldes da Comissão Nacional para a

Erradicação do Trabalho Escravo.
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Comunicações

–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  do  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva (2).

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente – Não havendo oradores inscritos, a presidência passa à 2ª Parte da

reunião,  com  a  1ª  Fase da Ordem  do  Dia,  compreendendo as  comunicações  da

presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

– Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos membros do Colégio de Líderes delibera seja prorrogado até o dia

25/6/2015 o prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 1.503/2015, do

governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução

da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras providências.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 2 de junho de 2015.

Adalclever Lopes, presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

– A decisão da presidência, determinando a anexação de projetos, foi publicada na

edição anterior.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  929,  930  e  935/2015,  da

Comissão de Segurança Pública, 937/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor,

940  e  941/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  e  942  e  943/2015,  das

Comissões de Política Agropecuária e de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do

art. 104 do Regimento Interno.
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Despacho de Requerimentos

– A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do

art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 1.454, 1.455, 1.456,

1.457, 1.458, 1.459, 1.460, 1.461, 1.462, 1.463, 1.464, 1.465, 1.466, 1.467, 1.468,

1.469,  1.470,  1.471  e  1.472/2015,  do  deputado  Elismar  Prado,  em que  solicita  o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 112, 113, 115, 117, 119, 125, 126, 127, 128,

130,  131,  133,  137,  138,  140,  141,  143,  144  e  145/2011,  respectivamente;  e  o

Requerimento Ordinário nº 1.474/2015, contido no Ofício nº 4/2015, do presidente do

Tribunal  de  Contas,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

5.583/2014;  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o

Requerimento Ordinário nº 1.473/2015, do deputado Inácio Franco e outros, em que

solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Município de Pitangui

pelos 300 anos de sua fundação.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente  –  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  solicita  ao

secretário que proceda à chamada dos deputados para recomposição de quórum.

O secretário (deputado Ulysses Gomes) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 52 deputados. Portanto, há quórum para

a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Alguns deputados trabalhavam em comissão

discutindo a  venda de bebidas alcoólicas  nos  estádios  e  receberam a  notícia  da

renúncia do presidente da Fifa. Não é da Dilma, e sim do presidente da Fifa. Faço

esse comunicado ao Plenário. As denúncias que chegam são apuradas com rigor, as

pessoas estão entregando seus cargos. Obrigado.

2ª Fase

O presidente – Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

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

O presidente  –  Prosseguimento  da  votação,  em  turno único,  do  Veto  Parcial  à

Proposição de Lei nº 22.620, que altera a Lei Delegada nº 179, de 1º/1/2011, que

dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do Poder

Executivo do Estado, e a Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que dispõe sobre a

estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas

Gerais, e dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de

parecer.  Designado  relator  em  Plenário,  o  deputado  Paulo  Lamac  opinou  pela

manutenção do veto.  A presidência vai renovar a votação do veto. A presidência vai

submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.

260, inciso I, c/c o art. 222, do Regimento Interno. As deputadas e os deputados que

desejarem manter o veto registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão

“não”.  A presidência  lembra  ao  Plenário  que  o  veto  será  rejeitado se  obtiver,  no

mínimo, 39 votos contrários. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o veto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio

Carlos Arantes – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Cabo

Júlio – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel – Cristiano Silveira – Dalmo Ribeiro

Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira  –  Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Fred  Costa  –  Geraldo  Pimenta  –  Gilberto

Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco –

Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – Lafayette de Andrada –

Léo  Portela  –  Leonídio  Bouças  –  Luiz  Humberto  Carneiro  –  Marília  Campos  –

Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Rosângela  Reis  – Tiago Ulisses –  Tito Torres  – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

– Registra “não”:

João Leite.
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O deputado Doutor Jean Freire – Meu voto é “sim”.

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

A deputada Celise Laviola – Sr. Presidente, meu voto também é “sim”.

O presidente  –  Estão  computados.  Votaram  “sim”  51  deputados.  Votou  “não”  1

deputado. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à Proposição de Lei

nº 22.620. Oficie-se ao governador do Estado.

Declarações de Voto

O  deputado  João  Leite  –  Sr.  Presidente,  é  importante  lembrarmos  que,  pela

primeira vez na história de Minas Gerais, um governador vetou o seu próprio projeto.

Ele  encaminhou  para  a  Assembleia  Legislativa  esse  projeto.  Nas  razões,  ao

encaminhar, o governador e o relator da matéria também diziam que, pela primeira

vez,  estava  sendo  criada  uma secretaria  para  o  servidor  público.  Sem  nenhuma

emenda por parte da oposição, ele vetou a criação da secretaria para atender os

servidores. Então, é claro que votei não, porque queria que o governador mantivesse

essa secretaria  que ele defendeu tão ardorosamente e que seria para atender os

servidores públicos. Como filho de dois servidores públicos, é claro que eu queria a

sua criação. Então, Sr. Presidente, não acompanhei os meus colegas de oposição

que votaram pela manutenção do veto do governador porque considerei incoerente.

Se era uma secretaria para atender os servidores, por que o governador Pimentel

vetou a sua criação? É claro que estava convencido pelo parecer do relator, que dizia

que,  pela  primeira  vez  na  história  de  Minas  Gerais,  um  governador  criava  uma

secretaria para atender os servidores públicos. O próprio governador vetou a criação

dessa secretaria? Então, Sr. Presidente, que pena que não teremos a secretaria, que

era para atender o servidor público, tão defendida pelo governador e pelo relator da

matéria. Se é para conter gastos, por que comprar um avião de R$28.000.000,00?

Por que visitar o Inhotim de helicóptero? Por que o jantar suntuoso ontem no Palácio

da Liberdade com toda a elite mineira? Se é para conter gastos, vamos conter de

verdade, e não dessa maneira. Não nos engana. (– Manifestação nas galerias.) A

democracia é difícil para algumas pessoas, não é, Sr. Presidente? Quero que seja

preservado  o  meu  tempo.  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Então,  gostaria  de  deixar

registrado nos anais da Assembleia Legislativa que, pela primeira vez na história de

Minas Gerais, um governador vetou o seu próprio projeto. Nunca antes na história de
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Minas Gerais tivemos um governador que enviasse um projeto para a Assembleia

Legislativa que ele próprio vetasse. É claro que é um equívoco na administração e no

planejamento.  Quero que isso fique registrado nos anais da Assembleia Legislativa.

Esse governo não planeja.  Mandaram para a Assembleia,  votamos,  aprovamos o

projeto  de  reforma  do  governador,  mas  agora  somos  surpreendidos  com  o

governador vetando seu próprio projeto. Se ele não tinha certeza de que o projeto era

bom, por  que encaminhou à  Assembleia Legislativa?  Sr.  Presidente,  lamentamos.

Antes,  três  governadores  vetaram  projetos,  mas  aconteceram  mudanças  com

emendas  de  deputados.  Não  houve  nenhuma  emenda  desse  projeto,  mas  o

governador vetou. Faltou planejamento, faltou administração. Temos um apagão de

gestão em Minas Gerais. Sr. Presidente, agradeço.

O deputado Iran Barbosa – Sr.  Presidente, quero chamar a atenção para o que

podem não entender como diálogo que existe dentro desta Casa. Olhem que coisa

interessante: durante o processo de reforma administrativa, a oposição nesta Casa

passou falando que não poderíamos criar  a secretaria de recursos humanos, pois

isso aumentaria os gastos do Estado. Eles foram ouvidos. É ato de um governador

que  vira  e  fala:  “A oposição  pode  estar  correta,  vou  vetar,  vou  voltar  atrás”.  O

governador fez isso e reconheceu. Quando o deputado João Leite vota contra o veto,

na  verdade ele  está  falando que gostaria  que a secretaria  acontecesse.  Ele  está

votando a favor do aumento do gasto público, do aumento dos gastos que ele dizia

ser contra. Tenho certeza de que esse ato do deputado João Leite não foi querendo

que os gastos do Estado de Minas aumentem. Pelo contrário, ele queria demonstrar

protesto em virtude de a Casa ser utilizada duas vezes para fazer a mesma votação.

Entendo,  deputado João Leite,  mas gostaria  que V.  Exa.  entendesse a posição e

reconhecesse que o governador Pimentel soube ouvir o outro lado da Assembleia,

soube ouvir a oposição e soube fazer as mudanças no governo de Minas dentro da

democracia. Obrigado, presidente.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  20  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.504/2015, do governador do Estado,

que  dispõe  sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  dos  profissionais  da

Educação Básica do Poder Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de

Professor  da  Educação  Básica  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de Justiça.  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 Isauro

Calais.

O  deputado  Isauro  Calais  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

funcionários desta egrégia Casa, público presente que prestigia uma reunião deste

parlamento,  telespectadores da nossa TV Assembleia,  é um prazer,  é uma honra

estar nesta tribuna pela primeira vez para fazer a discussão de um projeto que julgo

muito  importante,  muito  importante  para  esta  Casa,  muito  importante  para  os

servidores estaduais.

Nesta  Casa  é  bom  relatar,  é  bom  falar  da  importância  dos  três  blocos,  da

importância de todos os deputados desta Casa Legislativa. Começo pelos deputados

de oposição, deputados que também participaram das comissões, deputados que,

desde a manhã de hoje,  não mediram esforços para fazer com que o veto fosse

votado e chegássemos ao momento da aprovação desse projeto tão importante para

o magistério mineiro.

Então,  dirijo-me  aos  deputados,  os  da  oposição,  sempre  fiscalizando,  sempre

apresentando suas falas, seus pronunciamentos, obviamente em defesa de Minas

Gerais,  para  falar  da  importância  de  cada  um  nesse  processo  importante;  os

deputados do nosso bloco, comandado pelo deputado Agostinho Patrus Filho, que

estiveram  também  todos  os  momentos  quando  chamados  para  estarem  aqui,  de

manhã, à tarde, à noite. O bloco esteva sempre presente para que pudéssemos dar, o

mais rápido possível, a resposta a esses servidores que precisam desta Casa não só
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agora,  presidente,  mas  em  todos  os  momentos.  E  dirijo-me  aos  deputados  da

situação, comandados pelo deputado Durval Ângelo, pela importância, obviamente,

de se buscar consenso junto aos deputados do nosso bloco e do bloco de oposição.

Tudo isso para a construção de um projeto, de processo mais rápido para votarmos e

darmos respostas a esses servidores.

Então, Sr. Presidente, o projeto propõe a extinção do subsídio e a instituição de

vencimento  inicial  acumulável  com outras  vantagens para  a  carreira  do  grupo de

atividade de educação básica, que inclui professor da educação básica, especialistas

de educação básica, analista de educação básica, assistente técnico de educação

básica,  educacional  e de  educação,  auxiliar  de  serviço  de  educação básica,  bem

como para os cargos de provimento em comissão de diretor e secretário de escola.

Segundo a proposição, são criadas duas vantagens pecuniárias cumulativas com

vencimento inicial: o abono incorporável e o adicional de desempenho da educação

básica,  permanecendo as  demais  vantagens que já  incidiam sobre  o  subsídio.  O

abono  incorporável  tem  caráter  remuneratório,  é  proporcional  à  carga  horária  do

servidor e não integra remuneração de contribuição previdenciária. O projeto prevê o

seu pagamento durante o período de três anos. Os valores constantes do Anexo II

serão pagos de 1º/6/2015 a julho de 2017. Os valores constantes do Anexo III  do

projeto serão pagos em 1º/8/2016 e 1º/6/2017. Os valores constantes do Anexo IV do

projeto serão pagos em 1º/8/2017 e 1º/7/2018.

Então,  Sr.  Presidente,  queremos  citar  a  grande  importância  desse  projeto

encaminhado  à  Assembleia  Legislativa  pelo  governador  Pimentel,  a  quem

cumprimento, assim como a secretária de Estado de Educação. Sou servidor há 31

anos e vejo o sofrimento de muitos servidores.

Muitos trabalhadores da educação sofreram quando lhes tiraram aquela conquista

do quinquênio. O servidor perdeu isso no decorrer de anos. E foi retirado de forma

abrupta, sem discutir obviamente com os servidores.

Quero falar da importância do sindicato. O Sind-UTE trabalhou e se sentou com o

Rogério  Correia,  a  situação  e  o  governador,  a  fim  de  discutir  a  inclusão  dos

servidores.  Os  supervisores,  principalmente,  não  estavam  incluídos.  O  Rogério
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Correia e o Sind-UTE brigaram por  isso. Os inativos, aposentados e pensionistas

também não estavam, mas foram incluídos no projeto.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, precisamos avançar mais. Há o

compromisso do governo, do líder do governo e do deputado Rogério Correia com o

Sind-UTE de discutir a situação da administração da educação, para que, de fato, ela

seja incluída, porque o administrativo também é educação.

O administrativo também se faz presente nas  escolas e merece do governo do

Estado e desta Casa todo o respeito e apoio.

Sr.  Presidente,  sem  mais  demoras,  dirijo-me  aos  pares.  Estamos  dando,

obviamente, o nosso trabalho e a nossa contribuição. Este é o nosso dever. V. Exa.

está de parabéns pela condução dos trabalhos, fazendo votar, num tempo recorde,

essa matéria importante. Acredito que avançaremos muito mais com o apoio desta

Casa e dos 77 deputados, para fazermos com que, de fato, a educação em Minas

Gerais seja a melhor do Brasil, e não como se vê na televisão, com brigas por todos

os lados.

Parabenizo o Sind-UTE, os professores, os servidores da educação, esta Casa e o

governador  Pimentel  por  este  momento.  Vamos  em frente.  A educação de Minas

merece e precisa do apoio desta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O deputado Sargento Rodrigues – Cumprimento o presidente, os deputados, as

deputadas e o público que nos acompanha pela TV Assembleia. Também gostaria de

cumprimentar os trabalhadores da educação, que hoje lotam nossas galerias.

Estão  de  parabéns  pela  luta  de  vocês.  É  uma  luta  justa,  merecida,  e  o

reconhecimento  dessa  luta  será  a  concretização  da  votação  dessa  matéria  tão

importante  para  os  trabalhadores da educação.  Meus  parabéns ao Sind-UTE e  a

todos os educadores do Estado de Minas Gerais por estarem aqui hoje fazendo essa

belíssima mobilização, que, com certeza, será coroada de êxito, obviamente no seu

devido tempo, com a aprovação da matéria. Acredito que não teremos voto contrário

para o encaminhamento dessa matéria.

Falo  isso,  deputado  Rogério  Correia,  na  condição  de  deputado  que  hoje  se

encontra  na  oposição,  mas  que,  no  momento  que  essa  matéria  foi  submetida  a
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votação para subsídio, votamos contrariamente ao governo. Porém, fomos coerentes

com os trabalhadores da educação, e não poderia ser diferente neste momento.

Vou repetir porque talvez tenha ficado uma dúvida: quando o projeto de lei chegou

aqui,  na  legislatura  passada,  prevendo  a  transformação  da  remuneração  dos

trabalhadores da educação em subsídio, este deputado votou contra a matéria, e a

presidente do Sind-UTE sabe perfeitamente disso porque estava aqui. Aliás, ela foi

colocada numa antessala por este deputado, a pedido do Sr. Sandro, assessor do

deputado Rogério Correia. Então, a Sra. Beatriz Cerqueira sabe perfeitamente nossas

posições  em  relação  a  essa  matéria.  Votei  contra  o  governo  e  a  favor  dos

trabalhadores.

Discutir  essa  matéria,  presidente,  é  sempre  uma oportunidade ímpar  para  nós,

deputados  que  votaremos  favoravelmente  à  aprovação  do  PL nº  1.504/2015.  No

entanto,  nenhum  projeto  que  chegue  a  esta  Casa  será  perfeito  e  acabado.  Ele

sempre precisa – até para que os trabalhadores tenham certeza de que a matéria que

está  tramitando  está,  de  fato,  encampando  todos  os  que  deveriam  encampar  e

assegurando  seus  direitos  –  ser  lapidado  nas  comissões  e  no  Plenário,  como já

ocorreu agora, inicialmente, nas etapas em que o projeto tramitou na Comissão de

Justiça,  na  Comissão  de  Administração  Pública  e,  por  fim,  na  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Chamamos a atenção, presidente, pois o projeto trouxe uma falha em relação aos

educadores da Polícia Militar – e começo com esse tema. Ao findar a questão do

subsídio  para  todos  os  educadores,  parece  que  houve  uma  falha,  um  ruído  na

comunicação,  deputado Rogério Correia, líder do bloco do governo nesta Casa, e

deputado Durval Ângelo. E, para os educadores professores do Colégio Tiradentes, a

matéria permanece como subsídio. Ou seja, não dá para esse texto permanecer do

jeito que está.

Se estamos entendendo que o formato de subsídio não é uma remuneração, não é

um formato de remuneração justo, coerente para os trabalhadores da educação, não

podemos deixar pouquíssimos – talvez uns quinhentos, um pouco mais, um pouco

menos – a permanecer no formato que estamos mudando. E estamos mudando para

melhor. Por que estamos mudando para melhor?
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Aqui,  deputado Wander Borges,  com a minha coerência, porque votei  contra no

passado,  mas  agora  estamos  extinguindo  a  modalidade de subsídio  para  fixar  o

vencimento  básico  com  seus  adicionais  por  tempo  de  serviço  e  com  suas

gratificações. Obviamente, com tudo o que os servidores da educação necessitam

para ser reconhecidos, e já fazemos uma avaliação. Merecidamente, eles necessitam

da aprovação dessa matéria.

O projeto já se encontra com inúmeros pareceres, e eu gostaria, presidente, de ter

um  pouco  mais  de  tempo  para  achar  o  dispositivo  e  destacar  o  trecho  que  faz

referência a diretores e demais professores do Colégio Tiradentes da Polícia Militar.

Art. 7º. (– Lê:) “A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de diretor

de escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da Lei nº

15.301, de 2004, estabelecida no Anexo III da Lei nº 18.975, de 2010, passa a vigorar

a partir de 1º/1/2012, na forma do Anexo II desta lei”.

Um pouco antes  está  o  art.  12.  (–  Lê:)  “Os  servidores  ocupantes  do  cargo de

provimento em comissão de diretor de escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,

de que trata o art. 8º-D da Lei nº 15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio,

fixado em parcela única, no qual ficam incorporadas as seguintes parcelas”. Ou seja,

é  exatamente  o  contrário  que  está  sendo  proposto  no  projeto.  Então  aqui

encontramos um detalhe que precisa ser revisto, aperfeiçoado. Tenho certeza de que

o  próprio  Sind-UTE  também  estará  atento  a  esse  detalhe  e  entenderá  que  é

necessário esse reparo.

Por outro lado, além dessa questão, há uma situação que já perdura. Deputado

Rogério Correia, farei uso da fala de V. Exa., já que foi professor por muito tempo e é

fundador da UTE. Tomarei emprestadas as palavras de V. Exa., que fundou a UTE

em 1979. Numa audiência da Comissão de Educação desta Casa em 19/12/2012, V.

Exa. fez um retrospecto. Na ocasião se encontravam o deputado Duarte Bechir  e

outros  parlamentares,  e  estavam  presentes  também  o  Sind-UTE  e  outros

educadores. No momento V. Exa. dizia que, em 1979, os professores fizeram greve

para vencer essa questão de designados, porque lutavam pelo concurso público. Isso

lá em 1979. Foi a primeira greve que V. Exa. disse ter realizado na época. Até então

aquela situação não era resolvida. De 1979 para 2015 houve um tempo bem elástico
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para  que  o  Estado  pudesse  solucionar  a  questão.  Diferentemente,  alguns  se

posicionam  defendendo  apenas  os  concursados  e  se  esquecem  dos  designados.

Designado também é trabalhador. Designado não cometeu o crime de seu contrato

ser renovado de dois em dois anos. Se alguém cometeu algum crime – e aí considero

crime de lesa-pátria –, foi o próprio Estado de Minas Gerais. Porque, desde 1979,

foram trocando governos, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Entra governo, sai governo,

e nunca houve uma solução para os designados.

Fiz questão de imprimir as notas taquigráficas da audiência em que o deputado

Rogério Correia diz, em sua fala inicial: “Eu já estava dando aula, em que pese não

ter  concluído  o  meu  curso,  mas  já  militava  como  professor”.  Ele  estava  ainda

concluindo seu curso na faculdade e já dava aula, desde 1979. Mais adiante ele vem

fazendo todo o retrospecto dos problemas da educação e dos seus designados. Não

se trata de colocar concursado contra designado e vice-versa. Esse não pode ser o

propósito  de  nenhum  dos  parlamentares  desta  Casa,  até  porque  todos  são

trabalhadores, uns na situação precária, outros na situação de concursados.

Não  podemos  deixar,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  os  designados  sejam

tratados  como escória,  como lixo,  porque  são  trabalhadores.  Eu  disse  isso  aqui,

deputado Duarte Bechir, e V. Exa. presidia a audiência pública que citei. V. Exa. aliás

permitiu que o deputado Rogério Correia fizesse um retrospecto histórico longo, por

bastante tempo, em 19/12/2012. Imagine, deputado Duarte Bechir, que hoje há cerca

de  68  mil  designados.  E  aí?  Como  ficará  a  situação  desses  designados?

Colocaremos na rua, fingindo que eles trabalharam?

Eu pergunto como seria se esse designado que tem 15, 20, 25 anos de trabalho,

como a senhora que encontrei saindo nas escadarias, estivesse no setor privado? Sr.

Presidente, deputado Adalclever Lopes, se o designado estivesse com 25 anos de

trabalho no setor privado, o Estado, deputado Dalmo – V. Exa., que é advogado e

militou muito tempo na advocacia, que hoje diz que a Lei nº 100 é inconstitucional e

que essa turma tem de ir para a rua –, é o mesmo que vai punir severamente o setor

privado. Ou seja, é o Estado juiz que vai dizer ao setor privado: “Você ficou 25 anos,

então tem direito a férias, 13º salário e, dependendo da forma de demissão, 40% de

aplicação  de  multa  no  FGTS  e  o  FGTS.  Tudo  isso,  no  setor  privado,  esses
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trabalhadores teriam. Quem pune de forma rigorosa o empresário do setor privado? É

o Estado. É o Estado juiz diferente do Estado Executivo? Não. O Estado Assembleia,

o Estado juiz, o Estado Ministério Público, o Estado Tribunal de Contas ou o Estado

Executivo, todos são um único Estado. É o mesmo Estado que pune o empresário

severamente  para  cumprir  com  as  obrigações.  E  do  lado  de  cá?  Vamos  ficar,

deputado Dalmo,  com 68 mil  trabalhadores,  que estavam lado a lado,  na mesma

escola, na mesma superintendência regional, dando aula, substituindo...

Agora mesmo, voltávamos de uma audiência, em Aimorés, e conversava com a

minha colega e querida deputada Celise Laviola. Ela dizia: “Olha, deputado Sargento

Rodrigues,  além  desses  detalhes,  há  uma preocupação  que tenho externado em

minha bancada, que é a questão dos que estão em ajustamento de função. Muitas

dessas  pessoas  que  estão  em  ajustamento  de  função  estão  adoentadas.  Foram

retiradas da sala  de  aula  e alocadas em outro setor  da  Secretaria  de  Educação.

Como vamos fazer com essas pessoas? Vamos demiti-las? Vamos dizer  que não

existem?

O que vamos votar aqui é muito bom, excelente e justo. Mas não podemos nos

esquecer, deputado Duarte Bechir, dessas pessoas que trabalharam durante 10, 15,

20, 25 anos. Como fui abordado por essa senhora que trabalhou 25 anos, a primeira

coisa  que  disse  a  ela  foi  a  seguinte:  com  25  anos,  a  senhora  tem  direito  a  se

aposentar. E ela disse: “Mas não é em sala de aula, deputado. É fora, e aí não tenho

condições de me aposentar. E agora como faço? Vou embora? Será que é justo o

Estado fazer  essa demissão,  lavar  as  mãos?”.  Não foi  o  servidor,  o  Sind-UTE, o

servidor da educação, os que fizeram concurso que criaram essa situação. Não foi

nenhum deles, foi o Estado que permitiu que essa situação fosse criada, porque ele

não realiza concurso desde 1979, como disse o deputado Rogério Correia.

Então apresentamos emendas, deputado Duarte Bechir,  para que,  se amanhã o

Estado cumprir  a  determinação do STF,  e vai  cumpri-la,  cada ano trabalhado por

esses designados seja, no mínimo, reparado de acordo com o vencimento que ele

recebe por mês. Temos de quebrar a cabeça. Não podemos, em hipótese alguma,

deixar  desamparadas  essas  pessoas.  Então  não  podemos  votar  e  nos  esquecer

disso, porque essa votação está decidindo o rumo de milhares de pessoas. Cada
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pessoa, que vai ser objeto dessa futura lei, tem uma família e vai dizer assim: “Agora

o meu vencimento melhorou e tenho condições de cuidar melhor da minha família, da

minha saúde e de me sentir mais valorizado para me dedicar ainda mais dentro da

sala de aula”, que é, reputo, uma vocação, uma missão das mais importantes que

temos na administração pública estadual.

Portanto, não poderia, deputado Duarte Bechir, deixar de dizer aqui uma palavra

especialmente aos designados, que estão com a guilhotina pronta para decepar seus

pescoços. Querem dizer: “Vai embora, vai para a rua”. O prazo é até o final do ano.

Estamos apresentando algumas sugestões de emendas para aperfeiçoar a matéria

e dar minimamente uma garantia. Deputado Rogério Correia, farei aqui um pedido a

V. Exa., líder do bloco. Por várias vezes vim a esta tribuna e fiz desafios a V. Exa.

Desafiei  V.  Exa.  a  dizer  que  não  era  possível  separar,  que  havia  trabalhadores

concursados, legítimos, que deviam ser respeitados, que tínhamos de dar a eles toda

atenção e votar a matéria ajudando-os, mas sem nos esquecermos de que designado

também é trabalhador, também é ser humano, também é pai de família e precisa ser

respeitado por este mesmo estado.

Deputado Gustavo Corrêa, trago aqui nossa proposta de emenda. Faço apelo ao

deputado Rogério Correia, que encaminhará a matéria. Ele é líder nesta Casa, assim

como o  deputado  Durval  Ângelo.  O  deputado  Agostinho  Patrus  é  líder  do  bloco

Independente. Peço que V. Exa. dê atenção e tenha o carinho devido. Não podemos

pegar os designados e jogá-los na rua, como se fossem lixo. São seres humanos, são

trabalhadores,  são  pessoas  sérias  que  precisam  de  nosso  respeito.  A forma  de

traduzirmos o sentimento, a responsabilidade e esse respeito é promover ajustes no

texto que permitam minimamente amparar esses trabalhadores.

Encerro minhas considerações, presidente. Teria mais 3 minutos, mas não farei uso

total  de  meu tempo,  respeitando os  demais  colegas deputados  que farão uso da

tribuna na discussão dessa matéria tão importante para todos nós. Quero, deputado

Rogério Correia, dizer que apresentei três emendas para fazer a correção sobre o

diretor do Colégio Tiradentes. Não permiti, em outra emenda, que os professores do

Colégio Tiradentes permaneçam na modalidade de subsídio, senão toda luta do Sind-
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UTE ficará  como  uma pequena  ira  e  dirão:  “Esses  trabalhadores  não  tiveram  a

garantia de retornar”.

Obviamente, num segundo momento, estou propondo, deputado Rogério Correia, a

rediscussão  do  quinquênio.  Estamos  mudando  novamente.  Os  trabalhadores  não

podem ter  prejuízo  no  somatório  do  tempo de seus  quinquênios.  Como estamos

migrando da remuneração de subsídio para a de vencimento básico, contabilizando

quinquênio, triênio, biênio, fiz uma emenda para que o texto seja aperfeiçoado. V.

Exa.  vai  entender.  Tivemos a assessoria  de  nosso consultor,  Dr.  Sabino,  que,  de

forma brilhante, preparou o texto. Tenho certeza de que ele vai ajudar a aprimorar a

matéria, vai ajudar os trabalhadores da educação.

Parabéns  a  vocês.  Continuem  na  luta,  continuem  firmes.  Deus  abençoe  os

trabalhadores da educação de Minas Gerais.

O presidente – Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa* – Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente desta

reunião, deputado Adalclever Lopes, assim como todos os deputados e deputadas

presentes. Cumprimento ainda todo o público presente nas galerias. Tenho certeza de

que alguns deputados aqui não se encontram porque estão ou em comissões, ou em

seus gabinetes, ou em viagens pelo interior, sempre procurando defender e cumprir o

que a população de Minas Gerais lhes delegou fazer.

Confesso a cada um dos senhores e das senhoras que muito me questionei se

deveria  utilizar  a  palavra,  se  deveria  assomar  a  esta  tribuna,  mas,  por  dever  de

lealdade aos meus eleitores e aos mineiros que me elegeram para o quarto mandato,

e como líder do Bloco Verdade e Coerência, deputado Rogério Correia, não poderia

me furtar a essa missão, que pode parecer ingrata e árdua para muitos dos que aqui

estão, haja vista que hoje sou oposição. Foi por vontade dos mineiros.

Acreditava  e  ainda  acredito  nas  ideias  do  governo  passado.  Perdoem-me  as

senhoras e os senhores, mas, de forma bem-educada, continuo acreditando e tendo

a convicção de que as medidas implementadas no passado, pelo governo anterior,

permitem que determinadas medidas ou ações sejam implementadas nos próximos

anos.

Quero aqui, antes de me adentrar no tema que me é devido, falar sobre o Projeto
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de  Lei  nº  1.504/2015,  do  governador  do  Estado.  Não  sei  se  os  senhores  e  as

senhoras que aqui se encontram me conhecem bem, mas sempre tratei de forma

respeitosa os servidores da educação e de outras categorias do Estado. Posso ter

opiniões divergentes, mas sempre os respeitei e deixei livre a manifestação de cada

um dos que aqui se encontram.

Quero,  presidente  e  líder  do  governo  deputado  Durval  Ângelo,  cumprimentar  e

parabenizar Beatriz Cerqueira pela sua luta permanente em prol da categoria que ela

defende. Ela sempre acreditou nas suas ideias, sempre buscou resolver as agonias e

as demandas de cada um dos senhores e das senhoras que aqui  se encontram.

Quantas e quantas vezes, nos anos passados, viramos noites juntos aqui, dialogando

e discutindo,  e,  em muitas  delas,  tivemos posições divergentes.  Quero dizer  que,

muito mais que qualquer governo, tenho certeza de que a vitória que os senhores e

as senhoras terão nos próximos anos será fruto da dedicação e do empenho de todos

vocês e da Beatriz Cerqueira.

Não é mérito de algum governo ou demérito de outros, mas posso falar exatamente

da  sua  luta.  Quero  dizer,  mais  uma vez,  que,  como líder  da  oposição,  após  as

eleições fui o primeiro deputado a vir a esta tribuna e ver que nos quatro anos deste

mandato faria uma oposição vigilante e responsável. O que fosse bom para Minas e

para os que aqui viv em teria nosso apoio. Mais que isso, cobraríamos do governador

todas as promessas feitas durante a campanha de 2014. A opinião deste parlamentar

é que o governador,  num primeiro momento, não cumpre o que foi dito durante a

campanha  eleitoral.  Espero  estar  aqui  nos  próximos  quatro  anos  e  cobrar  do

governador que ele pague o que está prometendo para 2018. Se não for feito assim,

espero contar com a ajuda de cada uma das senhoras e de cada um dos senhores

para cobrar isso do governador. Não é justo prometer e não cumprir. Espero que este

governo cumpra tudo o que prometeu. Quero, de antemão, dizer que a oposição em

nenhum momento fará ou apresentará qualquer emenda demagoga. Aqui não temos

parlamentares para fazer demagogia. O que queremos é que as coisas ocorram da

forma como devem ocorrer.

Espero que a Beatriz  Cerqueira  esteja  me ouvindo e leia com muito cuidado o

projeto  que votaremos,  porque o  que  foi  celebrado e  assinado no dia  15/5/2015,
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durante cerimônia no Palácio da Liberdade, já se encontra no segundo ou terceiro

substitutivo nesta Casa. Será que o que foi dito está listado? A oposição apresentará

emendas para que o projeto volte à comissão, e esperamos que ela tenha tempo

hábil para ler com atenção, para que não ocorra nenhuma armadilha. Estaremos aqui

para  votar  amanhã.  Alerto  os  parlamentares  de  que,  antes  de  uma emenda  ser

apresentada pela comissão,  o governo a  acatou.  Da forma que o projeto original

estava, teria validade apenas no mês subsequente à aprovação da lei nesta Casa.

Junto com o bloco de oposição, este deputado sugeriu que o projeto tivesse validade

a partir de 1º de junho deste ano, e o bloco da situação acolheu a ideia.

Quero  dizer  ainda  que  o  erro  para  o  qual  alertamos  no  passado,  quando  o

governador encaminhou o projeto a esta Casa... A Lei de Responsabilidade Fiscal é

muito clara, pois obriga o governo a enviar o impacto financeiro, o que não havia

ocorrido  até  a  manhã  de  ontem.  Sem  esse  impacto,  todos  os  atos  podem  ser

considerados nulos. Deputados Durval Ângelo e Rogério Correia, a oposição teme

que amanhã qualquer cidadão ou o Ministério Público questione porque, da forma

como o impacto financeiro foi encaminhado a esta Casa, sua validade é quase zero.

Não foi publicado no Minas Gerais da maneira correta. Vamos ficar calmos e votar de

forma coerente. A oposição está aqui para ajudar cada um dos senhores e cada uma

das senhoras. Não faremos demagogia. Poderíamos apresentar inúmeras emendas

para equiparar o salário das classes, mas não o faremos. O que faremos é buscar as

emendas apresentadas, corrigir os equívocos que amanhã podem ser questionados.

Inicialmente, este parlamentar disse que a base governista – à qual pertenci por 12

anos – vota, e não se discute. A oposição disse que apoiaria o que fosse bom para

Minas. E é isso o que faremos. Justiça seja feita, reconhecemos essa vitória que os

senhores  e  as  senhoras  tiveram  com  o  governador.  Vamos  votar  amanhã

favoravelmente ao aumento proposto pelo governo, mas estaremos aqui fiscalizando

e cobrando para que tudo o que estiver escrito no projeto seja cumprido nos próximos

quatro anos.

Encerro minhas palavras dizendo que durante anos e anos vários parlamentares

subiram a esta tribuna, fizeram críticas ao governo passado, inclusive quando propôs,

com o apoio de vários parlamentares, resolver o problema da Lei nº 100. Lembro-me
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de  que  determinado  deputado  subiu  a  esta  tribuna  e  cobrou  uma  posição  do

governador Anastasia e do governador Alberto Pinto Coelho sobre os servidores da

lei. Nada como um dia após o outro. Devolvo essa bola ao atual governador. Os 68

mil servidores da educação precisam de um ombro amigo e companheiro. Espero que

este governador olhe com carinho esses trabalhadores,  que sofrem e não sabem

exatamente quais são as consequências.

Quero  dizer,  líder  deputado  Durval  Ângelo,  da  minha  gratidão  a  V.  Exa.,  aos

relatores  nas  outras  comissões,  que  fizeram  prevalecer  sempre  o  debate

democrático, as divergências de ideias, mas sempre respeitando o nosso Regimento.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Pedi aparte só para assessorar V.

Exa., deputado Gustavo Corrêa.

Gostaria  de  lembrar  ao  público  presente  que,  nas  votações  dos  dias  9  e

16/10/2007, quando da votação do PLC 27, transformado na Lei Complementar nº

100,  o  ilustre  líder  de  governo,  deputado  Durval  Ângelo,  votou  favoravelmente,

porque naquele momento era a única saída que existia. Então, o líder de governo

hoje,  deputado Durval  Ângelo,  votou favoravelmente  à matéria,  não só ele,  como

vários deputados do PMDB. O deputado Vanderlei Miranda, líder da maioria – além

de vários deputados do PT e do PMDB que se encontram aqui nesta legislatura –,

votou favoravelmente. Era apenas para assessorar V. Exa.

O deputado Gustavo Corrêa* – Na verdade, deputado, agradeço a V. Exa., mas eu

dizia exatamente que, graças ao diálogo, por meio do líder do governo, deputado

Durval Ângelo, e sobretudo graças à manifestação dos presidentes de comissão e a

V.  Exa.,  presidente  Adalclever  Lopes,  conseguimos  nos  manifestar.  Em  nome da

oposição, obrigado por permitir que nossas manifestações pudessem ser feitas dentro

do  Regimento  da  Casa.  E,  sobretudo,  porque  muitas  delas  acabaram  sendo

acatadas.

Então, a oposição estará aqui presente para votar favoravelmente ao projeto do

governador, que, depois de muito diálogo, encaminhou-o a esta Casa.

* – Sem revisão do orador.

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

O deputado Rogério Correia – Obrigado, pessoal, pelas palmas.
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Presidente, deputado Adalclever Lopes, deputados e deputadas, antes de conceder

aparte  ao  deputado  Vanderlei  Miranda,  líder  da  Maioria,  quero  fazer  algumas

considerações.  O  deputado  Vanderlei  Miranda  foi  líder  da  Minoria  no  governo

passado  e  agora  é  o  nosso líder  da  Maioria.  Vou  conceder-lhe  um aparte,  mas,

primeiramente,  queria desejar boas-vindas às professoras e aos professores,  hoje

sem  polícia  e  sem  subsídio.  A última  vez  que  as  professoras  estiveram  aqui  na

votação de um projeto de lei foi para protestar contra o subsídio. Vaiaram bastante.

Todos saíram daqui tristes. Foi um dia de muita tristeza. Foram sete anos de subsídio,

de fim da carreira. Agora, voltam aqui bem-vindas para poder ver o fim do subsídio e

voltar à carreira. Sejam bem-vindos, professoras e professores de Minas Gerais, que

retomam  a  dignidade  de  entrar  na  Casa  do  povo  para  aplaudir  a  todos,  porque

teremos  amanhã  votação  unânime.  Agradeço  aqui  à  oposição  por  reconhecer  a

grandeza do projeto e, indiretamente, embora não tenha dito, também do governador

Pimentel, que enviou para cá o projeto de lei.

Mas, antes de encaminhar o processo de votação, de discutir, concedo aparte ao

nobre deputado Vanderlei Miranda.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  –  Deputado  Rogério  Correia,  Sr.

Presidente, saúdo também os servidores que acompanham os trabalhos nas nossas

galerias. Tenho feito muito pouco uso do microfone nesta Casa, principalmente neste

início  de  legislatura.  Mas  há  algumas  coisas,  deputado  Rogério,  das  quais

precisamos tratar.

Foi dito aqui pelo deputado Sargento Rodrigues que votamos a favor da Lei nº 100.

De fato, votamos. E votamos com toda a sinceridade, na melhor das intenções, mas,

na verdade, é preciso, mais uma vez, deixar claro que a Lei nº 100 foi um sapatinho

de Cinderela que só serviu no pé do Aécio, porque enganou os professores. Enganou

de que forma,  deputado Rogério  Correia?  É  preciso  lembrar  essa verdade,  e  os

servidores sabem disso. A Lei nº 100 foi  criada não para beneficiar  servidores da

educação. Lei criada para beneficiar os servidores da educação é a que está agora

no Plenário.

Por quê, deputado Rogério Correia? A Lei nº 100 foi criada porque o governo da

época  estava  inadimplente,  ou  seja,  não  tinha  crédito  com  o  INSS.  Essa  dívida
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impedia ao governo transferir  os recursos voluntários  da União para o Estado de

Minas Gerais, não permitindo que ele tomasse empréstimo no Brasil nem fora dele.

Portanto,  os  cofres  estavam  trancados.  Como  vamos  destrancar  esse  cofre?

Inventaram a tal da Lei nº 100, usando os professores para resolver um problema do

governo. A partir  daí, ele recebeu a Certidão Negativa de Débito – CND – e pôde

continuar  endividando  o  Estado.  E  foi  endividando  a  tal  ponto,  que  o  que  era

assombroso  há  12  anos...  Participei  de  uma  reunião  para  discutir  o  déficit  de

R$2.400.000.000,00 há 12 anos, para entregar agora um déficit três vezes maior, no

valor de R$7.200.000.000,00. É preciso que lembremos essas verdades no Plenário.

Para encerrar,  deputado Rogério Correia, é preciso ser dito que JK deixou uma

marca na história deste país quando conseguiu fazer 50 anos em 5. Essa é a marca

que JK deixou. Pimentel está deixando sua marca na educação. Ele está fazendo 12

anos em 5 meses. Muito obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia  –  Agradeço  ao  deputado  Vanderlei  Miranda.  Vou

conceder  aparte ao deputado Durval  Ângelo,  nosso líder de governo.  Depois  vou

apresentar minha motivação da reunião.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* – O momento é de alegria, de festa. Quero

agradecer especialmente a V. Exa., líder de bloco, por seu trabalho exaustivo, sendo

uma ponte entre o Sind-UTE e o governo nessa negociação. Seu trabalho merece ser

destacado. É o tipo de deputado e de parlamentar que queremos: que saiba ouvir o

povo,  principalmente  as  organizações  sindicais.  Hoje  estamos  devendo a  V.  Exa.

muito do sucesso e da vitória que estamos comemorando. Também quero agradecer

ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, que não mediu

esforços para buscar a conciliação para que tivéssemos o menor número possível de

impedimentos para votar esse projeto. Quero agradecer à oposição, que tem sido

firme, destemida, mas tem contribuído nos momentos em que o diálogo é exigido.

Quero fazer um agradecimento especial ao governador Fernando Pimentel.

* – Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Alencar da Silveira Jr.) – Não há outros oradores inscritos.

– Vêm à Mesa:
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2015

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. … – Fica assegurada à servidora de que trata a alínea "a" do § 1º do art. 10 da

Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, grávida ou no gozo de licença-maternidade, em

caso de dispensa no período a que se refere o art. 10, II, "b", do Ato das Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  Federal,  o  direito  a  indenização

correspondente aos valores que receberia, até cinco meses após a realização do

parto.".

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Trata-se  apenas  de  reforçar  um  direito  que,  conforme  ampla

jurisprudência do STJ, é garantido a todas as servidoras, inclusive as designadas, no

caso de dispensa no período em que se tem a estabilidade provisória garantida pela

Constituição Federal. Como exemplo, dentre vários possíveis, citamos o seguinte:

"Servidora designada precariamente para o  exercício  de  função pública faz jus,

quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, "b", do ADCT, que

veda,  até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária  ou sem justa causa de

empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Recurso  ordinário  parcialmente  provido  para,  concedida  em  parte  a  segurança

pleiteada, assegurar à impetrante o direito à indenização correspondente aos valores

que  receberia  caso  não  tivesse  sido  dispensada,  até  05  (cinco)  meses  após  a

realização parto". RMS 25555 MG (STJ, 2011)”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

"Art. … – Fica assegurada ao servidor de que trata a alínea “a” do § 1º do art. 10 da

Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, indenização correspondente a um vencimento

por ano de exercício, ao servidor dispensado nos termos do § 5º do art. 10 da Lei nº

10.254, de 1990.

Parágrafo único – A indenização a que se refere o artigo paga em dobro no caso de

dispensa imotivada.".
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Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Existe, nos tribunais brasileiros, consolidada jurisprudência no sentido

de  que  não  são  devidas  aos  servidores  contratados  temporariamente  as  verbas

rescisórias previstas na Consolidação das Leis do Trabalho. Entretanto, as decisões

ressaltam que, havendo legislação estadual específica, e em obediência ao princípio

da legalidade, as parcelas indenizatórias passam a integrar o patrimônio jurídico do

servidor: "A contratação temporária para atender necessidade excepcional do serviço

público  subordina-se  à  legislação  estadual  de  regência.  Princípio  da  legalidade

considerado" (Apelação Cível AC 70038194080/RS-TJRS).

Apresentamos,  portanto,  esta emenda para assegurar  ao  servidor  designado da

educação o direito a indenização, em caso de dispensa imotivada ou de substituição

por servidor  concursado.  Trata-se de um direito social que, acreditamos, deve ser

atribuído a todos os trabalhadores no Brasil, qualquer que seja o regime jurídico de

sua contratação.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao  caput do art. 1º, aos incisos I,  II  e  IV  do art. 2º e ao  caput do art. 13 a

seguinte redação:

"Art.  1º  –  Fica  extinta  a  remuneração  por  subsídio,  fixada  em  parcela  única,

estabelecida pela Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, para os servidores das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica,

Analista  de  Educação Básica,  Assistente Técnico de Educação Básica,  Assistente

Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de  Educação  e  Auxiliar  de

Serviços  de  Educação Básica,  que integram o Grupo de Atividades  de Educação

Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004,

para os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de Diretor de

Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 dessa mesma lei, bem como

para os servidores das carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia Militar –

PEBPM –, Especialista em Educação Básica da Polícia Militar – EEBPM –, Analista

de Gestão da Polícia Militar – AGPM –, Assistente Administrativo da Polícia Militar –
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ASPM – e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar – AAPM –, de que trata a Lei nº

15.301, de 10 de agosto de 2004.

Art. 2º – (...)

I Professor de Educação Básica e Professor de Educação Básica da Polícia Militar

– PEBPM:

(...)

II  –  Especialista  em  Educação  Básica  e  Especialista  em  Educação  Básica  da

Polícia Militar – EEBPM:

(...)

IV  –  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica,

Assistente  Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de  Educação,

Auxiliar  de  Serviços de  Educação Básica,  Analista  de Gestão da Polícia Militar  –

AGPM  –,  Assistente  Administrativo  da  Polícia  Militar  –  ASPM  –  e  Auxiliar

Administrativo da Polícia Militar – AAPM:

(...)

Art. 13 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –

para  os  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de

2004, e para os servidores das carreiras de Professor de Educação Básica da Polícia

Militar – PEBPM –, Especialista em Educação Básica da Polícia Militar – EEBPM –,

Analista de Gestão da Polícia Militar – AGPM –, Assistente Administrativo da Polícia

Militar – ASPM – e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar – AAPM –, de que trata a

Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004.".

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A Lei  nº  18.975,  de  2010,  ao  instituir  o  subsídio  como  forma  de

remuneração para profissionais da educação, o fez para dois grupos específicos: os

da educação básica e os da educação básica da polícia militar. Entretanto, no projeto

em discussão, a reversão para a sistemática anterior atinge apenas os ocupantes das

carreiras  de  educação  básica.  Em  nome do  princípio  constitucional  da  isonomia,

apresentamos, portanto, esta emenda, que apenas atribui aos servidores dos quadros
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das carreiras de educação básica da Política Militar o mesmo tratamento que lhes foi

antes destinado.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:

“Art. 11 – A tabela de vencimento inicial do cargo de provimento em comissão de

Diretor de Escola previsto no inciso I do art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, e no cargo

de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, previsto no art. 8º-D da

Lei nº 15.301, de 2004, é a constante do Anexo VI desta Lei.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A alteração  pretendida  garante  a  paridade  remuneratória  entre  os

ocupantes de cargos de diretor de escola no Estado e diretor de escola da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais, considerando que a Lei nº 20.010, de 2012, que

dispõe sobre o Sistema de Ensino Escolar da PMMG, não trata da remuneração do

cargo de diretor.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação da presente

proposição.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao caput do art. 26 a seguinte redação:

“Art.  26 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para o

exercício de cargo de provimento em comissão constante dos Quadros Específicos

de que trata o inciso I do art. 26 da Lei 15.293, de 5 de agosto de 2004, e o art. 8º-D,

da Lei nº 15.301/2004, poderá optar:”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A inclusão desta redação proporciona ao ocupante do cargo de Diretor

do Colégio Tiradentes da PMMG a opção pela remuneração do cargo, conforme os

incisos I e II e seus parágrafos do art. 26 do Projeto de Lei nº 1.504/2015.

Dessa  forma,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  desta

proposição.
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EMENDA Nº 6

Suprimam-se os arts. 24 e 25.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A alteração pretendida nos art. 12 da Lei nº 18.975, de 2010, e no art.

7º  da  Lei  nº  19.837,  de  2011,  não  se  fará  necessária,  haja  vista  a  proposta  de

emenda apresentada por este parlamentar que visa dar nova redação ao art. 11 do

Projeto  de Lei  nº  1.504/2015,  já contemplando a paridade remuneratória  entre os

cargos ali mencionados.

Dessa  forma,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  desta

proposição.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se ao art. 24, onde convier, o seguinte parágrafo:

“§ … – Em qualquer das situações previstas nos incisos I e II do caput, o servidor

poderá optar por incluir o valor adicional recebido na base de cálculo da contribuição

previdenciária a que está obrigado, visando incorporar o valor adicional recebido, total

ou parcialmente, aos proventos de sua futura aposentadoria.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 8

Dê-se ao art. 31 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 31 – O Estado garantirá, com recursos próprios, a alimentação dos servidores

da educação que atuam nas escolas estaduais.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao art. 25 a seguinte redação:

“Art.  25  – O vencimento  dos  cargos de provimento  em comissão de Diretor  de

Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

fica reajustado em 31,78% (trinta e um vírgula setenta e oito por cento), a partir do

primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei.”.
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Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao art. 34 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  34  –  O  disposto  nesta  lei  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, e

aos designados cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os

valores aplicáveis às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação: O art. 34 da proposição em tela trata de garantir tratamento isonômico

a todos os segmentos da carreira do pessoal da educação. Nada mais justo, portanto,

que se aplique o mesmo procedimento aos servidores designados.

EMENDA Nº 11

Dê-se ao § 3º do art. 7º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 7º – (…)

§ 3º – O disposto no § 2º terá efeito a partir do primeiro dia do mês subsequente ao

da  publicação  desta  lei,  caso  o  servidor  já  tenha,  até  essa  data,  cumprido  os

requisitos  para  promoção,  ou  na  data  em  que  o  servidor  vier  a  cumprir  tais

requisitos.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação:  O  art.  7º  da  proposição  em  tela  trata  do  reposicionamento  dos

servidores após a publicação desta lei. Esta emenda propõe que os efeitos desse

reposicionamento  sejam  imediatos  em  vez  de  se  verificarem  a  partir  de  1º  de

setembro de 2015, como o substitutivo prevê.

EMENDA Nº 12

Acrescente-se ao art. 30 o seguinte inciso VIII:

“Art. 30 – (…)
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VIII  –  serão  remuneradas  conforme  o  padrão  de  vencimento  do  servidor,

estabelecido nesta lei.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 13

Acrescente-se ao art. 13 do Substitutivo nº l o seguinte § 2º, passando o parágrafo

único a vigorar como § 1º:

"Art. 13 – (...)

§ 2º – Até que entre em vigor a lei a que se refere o caput deste artigo, o adicional

corresponderá a 5%º (cinco por cento) do valor do vencimento do servidor.".

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação: O  caput do artigo, ao remeter à lei específica, condiciona a eficácia

desta lei  a um fato de natureza indeterminada, pois não cabe a uma lei  ordinária

determinar  a  elaboração  de  outra  lei  ordinária.  Trata-se  de  um  erro  primário  de

técnica legislativa.  Entretanto,  para  garantir  a  eficácia da lei  que ora se pretende

aprovar, apresentamos esta emenda, que assegura o pagamento pleno do adicional

previsto, na hipótese de não elaboração da lei específica mencionada.

EMENDA Nº 14

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

“Art. … – Fica concedido aos servidores públicos de todas as carreiras do Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais reajuste de 13,54% no vencimento básico.”.

Justificação: Trata-se da recomposição salarial de data-base em virtude da inflação

acumulada  no  período  compreendido  entre  outubro  de  2013  e  abril  de  2015,

conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 15

Dê-se ao art. 5º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 5º – A vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº

18.975,  de 2010, percebida pelos servidores posicionados no grau P de qualquer
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nível das tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, passa a ter natureza de vencimento

e deverá ser reajustada nos mesmos percentuais do reajuste do vencimento inicial.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 16

Acrescente-se  ao  final  do  art.  5º  do  Substitutivo  nº  1  a  expressão “a  partir  do

primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação:  O  art.  5º  do  Substitutivo  nº  1  assegura  que  a  vantagem  pessoal

nominal  devida  ao  servidor  passa  a  ter  natureza  de  vencimento.  A  emenda

apresentada visa a situar a medida no tempo, assegurando-lhe maior eficácia.

EMENDA Nº 17

Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:

“Art. 24 – O servidor ocupante de função ou cargo de provimento efetivo nomeado

para o exercício do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola ou de

Secretário de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;

II – pela remuneração da função ou do cargo de provimento efetivo acrescida de

50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

Parágrafo único – O servidor ocupante de função ou de cargo de provimento efetivo

com carga horária semanal de 24 horas nomeado para o cargo de provimento em

comissão  de  Diretor  de  Escola  poderá  optar  pelo  recebimento  do  dobro  da

remuneração  da  função  ou  do  cargo  de  provimento  efetivo  acrescido  de  50%

(cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação: Nos termos do art. 27 da Lei nº 15.293, de 2004, o ocupante de função

pública, assim considerado aquele propriamente estabilizado nos termos do art. 18 do

ADCT da Constituição Federal, poderá ocupar o cargo de provimento em comissão
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de diretor de escola. Essa possibilidade não está incluída no texto do substitutivo,

razão pela qual apresentamos esta emenda, de correção.

EMENDA Nº 18

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... – O inciso I do art. 25 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 25 – (...)

I – sofrer punição disciplinar, da qual não caiba recurso em instância administrativa,

em que seja:”.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 19

Dê-se ao inciso XI do art. 6º da Lei nº 19.973, de 2011, a que se refere o art. 14 do

Substitutivo nº 1, a seguinte redação:

“Art. 6º – (…)

XI – concessão de Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 20

Dê-se ao § 3º do art. 10 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)

§ 3º – Em decorrência da incorporação de que tratam os §§ 1º e 2º, o abono a que

se refere o art. 9º será extinto integralmente em 1º de junho de 2018.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 21

Dê-se ao inciso III do art. 10 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)

III – as constantes no item V.3 do Anexo V desta lei, a partir  de 1º de junho de

2018.”.
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Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 22

Dê-se aos incisos II e III do art. 10 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)

II – as constantes no item V.2 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de maio de 2017;

III  – as constantes no item V.3 do Anexo V desta lei,  a partir  de 1º de julho de

2018.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 23

Dê-se ao inciso III do art. 9º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 9º – (...)

III – os constantes do Anexo IV, a partir de 1º de junho de 2017.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 24

Dê-se ao inciso II do art. 9º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 9º – (...)

II – os constantes do Anexo III, a partir de 1º de junho de 2016;”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 25

Dê-se à alínea “b” do inciso IX do art. 8º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 12 – (…)

IX – (...)

b) habilitação específica obtida em curso superior, presencial ou a distância, com

licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, acumulada com

mestrado ou doutorado  em  educação  ou em  área afim,  nos  termos  do edital  do

concurso público, para ingresso no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1

do Anexo I desta lei.”.
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Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação:  A presente  emenda  contempla  uma situação  provavelmente  pouco

usual, que pode ocorrer e gerar alguma injustiça: na redação original.  Poderia ser

possível que um doutor em educação, mas que não houvesse obtido o diploma de

mestre  em  educação  (seja  por  ter  sido  dispensado  e  cursado  o  doutorado

diretamente  ou  por  haver  concluído  o  mestrado em outra  área do saber)  ficasse

excluído da possibilidade do ingresso diferenciado, o que constitui uma contradição

lógica. Para sanar esse problema, apresentamos a presente emenda.

EMENDA Nº 26

Dê-se à alínea “a” do inciso IX do art. 8º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 8º – (…)

IX – (...)

a) habilitação específica obtida em curso superior, presencial ou a distância, com

licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica, nos termos do

edital do concurso público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no

item I.1 do Anexo I desta lei;”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 27

Dê-se ao § 4º do art. 7º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 7º – (...)

§ 4º – A concessão de progressão na carreira ao servidor reposicionado nos termos

deste  artigo  é  condicionada  à  comprovação  de  conclusão  de  curso  superior,

licenciatura plena, nas modalidades presencial e à distância.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação:  Dadas  as  conhecidas  dificuldades  para  que  os  servidores,

principalmente  aqueles  que  prestam  seus  serviços  em  pequenas  localidades  do

interior  do  Estado,  possam  ter  acesso  ao  ensino  superior  presencial,  a  presente
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emenda apenas deixa claro que serão aceitos os diplomas obtidos em cursos das

duas modalidades previstas pelo Ministério da Educação.

EMENDA Nº 28

Dê-se ao art. 4º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  4º  –  Os  valores  do  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, serão

reajustados a partir do primeiro dia do mês de janeiro de cada ano, aplicando-se os

mesmos índices definidos para a atualização do valor  do piso salarial  profissional

nacional dos profissionais do magistério público da educação básica de que trata a

Lei Federal nº 11.738, de 2008.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação: Conforme foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação em

meados de maio, como se pode comprovar, por exemplo, em notícia publicada no

Jornal Estado de Minas no dia 15 daquele mês, o governador do Estado assegurou a

“atualização do piso salarial nos mesmos índices de correção do piso salarial nacional

do magistério em 2016, 2017 e 2018, para as carreiras de professor, especialista e

analista educacional na função de inspetor escolar”. Assim, coerente com a fala do

governador, a presente emenda apenas incorpora de forma clara e direta na lei aquilo

que se prometeu.

EMENDA Nº 29

Dê-se ao § 1º do art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 1 – (…)

§ 1º – Em decorrência da extinção da remuneração por subsídio, os servidores de

que trata o  caput passam a ser remunerados por meio de vencimento, com efeitos

financeiros retroativos ao primeiro dia do mês de publicação desta lei,  acumulável

com as seguintes vantagens pecuniárias:”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação:  A emenda  simplesmente  determina  a  aplicação  imediata  da  nova

sistemática de remuneração prevista no projeto.
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Isso  não  acontecerá  se  o  projeto  for  aprovado  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, pois a nova sistemática somente

seria  implementada  a  partir  do  primeiro  dia  útil  do  mês  subsequente  à  data  de

publicação da lei.  Ou seja, mesmo que aprovada hoje nesta casa, o novo modelo

somente seria implementado em 1º de julho, com pagamento a partir de agosto. Para

sanar esse problema, e em consonância com o regime de urgência para a tramitação,

solicitado pelo governador do Estado, o qual indica a intenção de rápida aprovação e

implementação do modelo, apresentamos a presente emenda.

EMENDA Nº 30

Dê-se ao § 2º do art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação, suprimindo-se o

inciso I do parágrafo único do art. 2º:

“Art. 1º – (...)

§  2º  –  Com exceção  dos  adicionais  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais,

o vencimento não poderá ser percebido cumulativamente com vantagens diversas

das citadas no § 1º.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação: Com a extinção dos adicionais por tempo de serviço, promovida em

2013, por meio da Emenda Constitucional nº 57, de 2003, assegurou-se ao servidor

que  estivesse em  exercício  naquela  data  o  direito  ao  recebimento  de  parcelas  a

serem adquiridas no futuro. Esse direito ainda está assegurado pela Constituição do

Estado.

Entretanto,  com  a  alteração  do  regime  de  remuneração  e  a  implantação  do

subsídio, as parcelas relativas ao adicional por tempo de serviço foram incorporadas

à remuneração prevista. Essa incorporação não foi inédita: no Brasil, várias outras

carreiras  passaram  pela  mesma  alteração,  e  o  Supremo  Tribunal  Federal,

questionado, confirmou a validade da incorporação. Esse foi o caso, por exemplo, da

magistratura e dos membros do Ministério Público.

A reversão do processo, ou seja, a transformação de subsídio em vencimento, ao

que tudo indica, é um processo inédito ou, pelo menos, extremamente raro no país,
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pois não há, nos tribunais superiores, notícia de jurisprudência que trate da questão.

Mas com a alteração, retorna-se ao status anterior a 29 de junho de 2010, devendo

incidir  sobre  o  vencimento  básico  do  servidor  que  se  encontre  na  situação

mencionada nos arts. 112 e 113 do ADCT da Constituição do Estado os adicionais

adquiridos após a data de publicação da lei ora em tramitação. Trata-se de um direito

assegurado na Constituição, e farta jurisprudência do STF indica que, nesse caso,

não há que se falar em vício de iniciativa por aumento de despesas.

EMENDA Nº 31

Suprima-se o § 3º do art. 10.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação: O § 3º do art. 10 prevê a extinção do abono incorporável a que se

refere o art. 9º da proposição. Ao suprimi-lo, como a emenda propõe, o abono torna-

se permanente.

EMENDA Nº 32

Suprima-se do art. 19-A, a que se refere o art. 15 do Substitutivo nº 1, a expressão

“individual”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação: O art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2011, na redação proposta pelo art. 15

do Substitutivo nº 1, dispõe que a concessão de promoção na carreira é condicionada

ao tempo de serviço e às avaliações de desempenho individual. Dessa forma, exclui-

se  a  avaliação  de  desempenho  especial  do  servidor  em  estágio  probatório.  Ao

suprimir a expressão “individual”, corrige-se essa injustiça presente no projeto.

EMENDA Nº 33

Suprima-se o inciso II do § 5º do art. 10 do Substitutivo nº 1.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

Justificação: O § 5º do art. 10 trata do posicionamento do servidor situado no grau P

dos níveis T1 e T2 da carreira. O inciso I trata da incorporação ao vencimento e da

consequente extinção da vantagem pessoal, caso o valor do vencimento decorrente
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do  posicionamento  seja  igual  ou  maior  que  a  soma  do  subsídio  e  da  referida

vantagem pessoal, o que é justo. Já o inciso II prevê a dedução do valor da vantagem

pessoal, em caso contrário. A nosso ver, esse dispositivo é prejudicial ao servidor e

deve ser suprimido do texto a ser transformado em lei.

EMENDA Nº 34

Dê-se ao § 1º do art. 7º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 7º – (...)

§ 1º – O reposicionamento de que trata o caput se dará no grau com valor igual ou

imediatamente superior  ao do subsídio percebido na data de publicação desta lei,

com efeitos retroativos ao primeiro dia do mês de publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 35

Dê-se ao art. 28 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 28 – Os valores das gratificações de função de Coordenador de Escola e de

Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon –, de que trata o art. 29 da

Lei nº 15.293, de 2004, ficam reajustados em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por

cento), com efeitos retroativos ao primeiro dia do mês de publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 36

Dê-se ao art. 25 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art.  25  – O vencimento  dos  cargos de provimento  em comissão de Diretor  de

Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004,

fica  reajustado  em  10,25%  (dez  vírgula  vinte  e  cinco  por  cento),  com  efeitos

retroativos ao primeiro dia do mês de publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 37

Dê-se ao inciso I do art. 10 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)
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I  –  as  constantes no item V.1  do Anexo V desta lei,  com efeitos  retroativos  ao

primeiro dia do mês de publicação desta lei;”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 38

Dê-se ao § 1º do art. 7º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação, suprimindo-se os

§§ 2º, 3º e 4º:

“Art. 7º – (...)

§ 1º – O reposicionamento de que trata o caput se dará no mesmo grau já ocupado

pelo servidor em decorrência do seu tempo de serviço na data de publicação desta lei

e terá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 39

Dê-se a seguinte redação ao art. 28:

“Art. 28 – Os valores das gratificações de função de Coordenador de Escola e de

Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon –, de que trata o art. 29 da

Lei nº 15.293, de 2004, ficam reajustados em 31,78% (trinta e um vírgula setenta e

oito por cento), a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.

EMENDA Nº 40

Acrescente-se ao art. 24, onde convier, o seguinte parágrafo:

“§ … – O servidor ocupante de dois cargos efetivos, no momento da posse como

Diretor de Escola, deverá optar pela remuneração de um dos cargos para vinculação

ao cargo em comissão, a qual lhe será paga em dobro, podendo ainda optar por

receber cumulativamente a remuneração de seus 2 cargos acrescida de 50% do valor

da remuneração do cargo em comissão.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Lafayette de Andrada.
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EMENDA Nº 41

Acrescente-se ao art. 26 do projeto o seguinte § 4º:

"Art. 26 – (...)

§ 4º – É assegurado aos servidores inativos apostilados integralmente no cargo em

comissão de Diretor de Escola e portador de um cargo de provimento efetivo com

carga horária semanal de 24 horas optar pelo recebimento em dobro da remuneração

do cargo efetivo, acrescido de 50% da remuneração do cargo em comissão.".

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa

EMENDA Nº 42

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:

"Art. ... – O art. 1º da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso IX:

Art. 1º – (...)

IX – Inspetor Escolar – IE.”.

Art. ... – O inciso I do art. 5º da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar acrescido da

seguinte alínea "i":

Art. 5º – (…)

I – (...)

i) Inspetor Escolar – IE.”.

Art. ... – O parágrafo único do art. 10 e o art. 31 da Lei nº 15.293, de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)

Parágrafo único – O ocupante de cargo da carreira de Inspetor Escolar será lotado

em Superintendência Regional de Ensino e atuará nas unidades escolares.

(...)

Art. 31 – As atividades de inspeção escolar serão exercidas por servidor ocupante

do cargo de Inspetor Escolar -IE, em regime de dedicação exclusiva, com gratificação

de 50% (cinquenta por cento) do vencimento básico do cargo de provimento efetivo.”.

Art. ... – O inciso III do art. 33 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:



313
____________________________________________________________________________

“Art. 33 – (...)

III  – quarenta horas para as carreiras de Analista Educacional,  Inspetor Escolar,

Assistente Técnico Educacional e Assistente de Educação;”.”.

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa esta proposta de

emenda, que visa alterar a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as

carreiras  dos  profissionais  de  educação  básica  do  Estado,  para  que  o  cargo  de

analista educacional na função de inspetor escolar volte a ser denominado inspetor

escolar – IE, conforme a Lei nº 7.109, de 1977, que contém o estatuto do pessoal do

magistério  público  do  Estado.  A  proposta  se  justifica  pois  o  cargo  de  analista

educacional não atende ao disposto no art. 4º do Plano de Carreira (Lei 15.293, de

2004), não estando o cargo compatível com a complexidade do trabalho da inspeção

escolar.

EMENDA Nº 43

Substitua-se,  no  caput  do  art.  3º,  "analista  educacional  na  função  de  inspetor

escolar" por "inspetor escolar– IE".

Sala das Reuniões, 2 de junho de 2015.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa esta emenda, que

visa,  exclusivamente,  substituir  a  expressão  "analista  educacional  na  função  de

inspetor escolar" para "inspetor escolar – IE", tendo em vista a proposta de alteração

do cargo na Lei  nº 15.293,  de 2004,  que institui  as carreiras dos profissionais de

educação  básica  do  Estado.  O  objetivo  desta  emenda,  assim  como  das  outras

apresentadas, é adequar a nova lei de sobre a política remuneratória das carreiras

dos profissionais da educação básica em tramitação nesta Casa, para que o cargo de

analista educacional na função de inspetor escolar volte a ser denominado inspetor

escolar – IE, conforme Lei nº 7.109, de 1977, que contém o estatuto do pessoal do

magistério  público  do  Estado.  A  proposta  se  justifica  pois  o  cargo  de  analista

educacional não atende ao disposto no art. 4º do Plano de Carreira (Lei 15.293, de

2004), não estando o cargo compatível com a complexidade do trabalho da inspeção
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escolar.  Portanto,  sendo  alterado  o  cargo  na  Lei  nº  15.293,  de  2004,  se  faz

necessário também adequar o termo usado no art. 3º do Projeto de Lei nº 1.504/2015.

O presidente – Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto seis emendas do deputado

Sargento Rodrigues,  que receberam os  nºs  1  a  6,  trinta  e  quatro  dos  deputados

Gustavo Corrêa  e  Lafayette  de  Andrada,  que receberam  os  nºs  7  a  40,  uma do

deputado Gustavo Corrêa, que recebeu o nº 41, e duas do deputado Paulo Lamac,

que receberam os nºs 42 e 43, e, nos termos do § 2º do art.  188 do Regimento

Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública,

para  parecer.  A presidência  informa  ainda  que  as  emendas  encaminhadas  pelo

governador do Estado por meio das Mensagens nºs 28 e 29/2015, recebidas nesta

reunião,  estão  contempladas,  respectivamente,  nos  pareceres  das  Comissões  de

Justiça e de Fiscalização Financeira e serão arquivadas nos termos do inciso IV do

art. 180 do Regimento Interno.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  18  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  a

extraordinária de amanhã, dia 3, 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/5/2015

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Geisa Teixeira e

Rosângela Reis e os deputados Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Carlos Pimenta e Tito

Torres. Havendo número regimental, o presidente, deputado Wander Borges, 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
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aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

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

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

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

apreciação do Plenário.  O Projeto de Lei Complementar nº 1/2015, no 1º turno, é

retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  da  deputada  Rosângela  Reis,

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

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

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

Requerimentos nºs 536, 588, 604 a 607, 648, 649, 652 e 661/2015. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 1.514 a 1518, 1520 a 1522, 1606 e 1607/2015.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  1.610/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para ampliar  a área de atuação da

Companhia  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do  São  Francisco  e  do  Parnaíba,

abrangendo todos os municípios do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha e

Mucuri;

nº 1.611/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater as obras realizadas na Praça Carlos Chagas em Belo Horizonte;

nº  1.612/2015,  do  deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para ampliação da área mineira no

semiárido  brasileiro,  para  que  sejam  incluídos  todos  os  168  municípios  da  área

mineira da Sudene;

nº 1.613/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Município de Elói Mendes pelo prêmio recebido da

Associação Mineira dos Municípios pela colocação em primeiro lugar do Estado na

gestão da educação;

nº 1.614/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com o Município de Andradas pela premiação em primeiro

lugar no setor de ação social pela Associação Mineira dos Municípios;

É adiada a votação, a requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva aprovado pela

comissão, do Requerimento nº 1.519/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita

seja  realizada  visita  ao  Ministério  Público  do  Estado  para  tratar  do  aumento  da

alíquota  do  ITBI  no Município de  Belo  Horizonte e sobre  o  aumento  da  base de

cálculo desse imposto, tendo em vista as recentes avaliações dos imóveis feitas pelo

município.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.

Wander Borges, presidente – Geisa Teixeira – Cássio Soares.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 12/5/2015

Às 14h10min, comparece na Sala das Comissões o deputado Cellinho do Sinttrocel.

Havendo número regimental,  o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara

aberta  a  reunião,  aprova  a  ata  da  reunião  anterior  e  a  subscreve.  A presidência

informa que a reunião se destina  a debater  a situação atual  dos profissionais  de

enfermagem de Minas Gerais, especialmente a jornada de trabalho e piso salarial de

tais  profissionais.  Registra-se  a  presença  da  deputada  Geisa  Teixeira  e  dos

deputados  Geraldo  Pimenta  e  Professor  Neivaldo.  A  presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Márcia do Carmo Bizerra Caúla,

vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais – Coren-MG;

Karina Souza Porfirio da Silva, 2ª-secretária do Conselho Regional de Enfermagem

de Minas Gerais – Coren-MG; Kênia Lara Silva, presidente da Associação Brasileira

de Enfermagem – Seção Minas Gerais; Lívia Cozer Montenegro, vice-presidente da

Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Minas Gerais; Hozana Reis Passos,

representante do Movimento Enfermeiros em Luta; Neuza Pereira de Freitas, diretora

do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais – Sind-Saúde MG;
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Angela de Assis Maia Moura, diretora de Saúde do Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Belo Horizonte – Sindibel; e os Srs. Anderson Rodrigues, presidente do

Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais; Marcos Rúbio, presidente do

Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais – Coren-MG; José Antonio da

Costa,  representante  da  Associação  Nacional  dos  Auxiliares  Técnicos  de

Enfermagem; Joaquim Valdomiro Gomes, diretor do Sindicato dos Empregados em

Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Belo Horizonte, Vespasiano, Nova Lima e

Sabará – Sindeess; que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/5/2015

Às 15h44min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bonifácio Mourão, João Leite (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por indicação

da liderança do BVC) e Tito Torres (substituindo o deputado Bonifácio Mourão, por

indicação  da  liderança  do  BVC),  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 Bonifácio Mourão, dispensa a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão.

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

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

aprovado o Requerimento no 1.643/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita
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seja  realizada  reunião  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência para debater,  em audiência  pública,  com a presença da Comissão de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  a  continuidade  do  ensino,  com  atenção

especializada, das crianças com deficiência atualmente matriculadas nas Unidades

Municipais de Educação Infantil – UMEIs –, que serão incluídas na rede regular de

ensino após completarem seis anos; 1.645/2015, do deputado Duarte Bechir, em que

solicita sejam ouvidas, na 10º Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência, as Sras. Raquel Passos e Tânia Scarabelli. É recebido

pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº  1.640/2015,  do

deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita da Comissão de Defesa

dos  Direitos  da Pessoa com Deficiência  ao  Centro  Especializado Nossa Senhora

D'Assumpção – Censa –, em Betim, com a finalidade de conhecer as atividades e o

modelo de atendimento ofertados à pessoa com deficiência mental e TEA e às suas

familias, bem como ouvir suas demandas. São ouvidas as Sras. Raquel Passos e

Tânia  Scarabelli.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Bonifácio Mourão – Arnaldo Silva.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

13/5/2015

Às  14h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Alberto,

Antônio  Jorge,  Bonifácio  Mourão,  Cristiano  Silveira,  Isauro  Calais,  Felipe  Attiê  e

Vanderlei  Miranda  (substituindo  o  deputado  Leonídio  Bouças,  por  indicação  da

liderança do Bloco Minas Melhor), membros da supracitada comissão. Está presente,

também, o deputado Sargento Rodrigues e Gil Pereira. Havendo número regimental,

o  presidente,  deputado  João  Alberto,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Isauro Calais, dispensa a leitura da ata da

reunião  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
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  É  aprovado

requerimento do deputado Cristiano Silveira em que solicita que o Projeto de Lei nº

1.266/2015 seja apreciado no último lugar desta fase. Os Projetos de Lei nºs 437,

700,  1.254  e  1.350/2015  são  retirados  da  pauta  por  deliberação  da  comissão,  a

requerimento dos deputados Cristiano Silveira (primeiro, terceiro e quarto projetos) e

João Alberto (segundo projeto). Registra-se a saída dos deputados Felipe Attiê, Gil

Pereira e Sargento Rodrigues. O parecer sobre o Projeto de Lei  nº 490/2015, em

turno único, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo

regimental pelo respectivo relator, deputado Antônio Jorge. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, em turno único e no 1º turno, respectivamente, dos

Projetos de Lei nºs 908/2015 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Isauro Calais) e

941/2015 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Cristiano Silveira). Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres que concluem  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 47/2015 (relator: deputado Bonifácio Mourão, em virtude de redistribuição) e 555

e  633/2015  (relator:  deputado  Antônio  Jorge).  É  convertido  em  diligência  ao

Secretário  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  ao  Secretário  de  Estado  de

Fazenda o Projeto de Lei nº 323/2015. Na fase de discussão do parecer do relator,

deputado  Bonifácio  Mourão,  que  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.120/2015, no 1º turno, o presidente defere o pedido

de  vista  do  deputado  Cristiano  Silveira.  O  parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº

1.266/2015,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação de prazo regimental pelo respectivo relator, deputado Cristiano Silveira.

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. Os Projetos de Lei

nºs  412  e  415/2015  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do  presidente  da

comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da
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comissão.  Submetidos  a  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,

requerimentos que solicitam seja encaminhado pedido de informações, nos termos do

art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos respectivos autores dos Projetos

de Lei nºs 975, 976, 978 a 982/2015, e ao Secretário de Casa Civil, relativamente ao

Projeto  de  Lei  nº  977/2015,  para  que  instruam  as  referidas  proposições  com  a

documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião extraordinária para hoje, às 15h11min, com a finalidade de apreciar o

Projeto de Lei nº 1.266/2015, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2015.

João Alberto, presidente – Cristiano Silveira – Isauro Calais – Vanderlei Miranda.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

19/5/2015

Às  11h1min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fábio  Avelar

Oliveira, Geraldo Pimenta e Glaycon Franco (substituindo o deputado Antônio Lerin,

por indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada comissão. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Geraldo  Pimenta,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Glaycon Franco,

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

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

destina  a  discutir  e  votar  matéria  constante  da  pauta  e  a  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.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 720/2015. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento nº 1.761/2015, do

deputado Felipe Attiê, em que solicita seja realizada audiência pública conjunta da

Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  e  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,

Comércio  e  Cooperativismo,  em  Uberlândia,  para  debater  estratégias  de

desenvolvimento e apoio ao esporte na região, assim como a participação do Praia
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Clube nesses  assuntos,  haja  vista  tratar-se de  um relevante  centro  de  formação,

desenvolvimento e incremento da prática esportiva que está completando 80 anos de

sua fundação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Anselmo José Domingos – presidente – Fábio Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 19/5/2015

Às 13 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Wander Borges e Cássio Soares (substituindo o deputado Fred Costa, por

indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes,  também,  a  deputada  Cristina  Corrêa  e  o  deputado  Emidinho Madeira.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Wander Borges, declara aberta

a  reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e

solicita  aos  membros  da  comissão  presentes  que  a  subscrevam.  A presidência

informa que a reunião se destina a debater a situação da Rodovia MG-050, que se

encontra  em  obras  através  da  PPP Nascentes  das  Gerais,  e  a  discutir  e  votar

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

para ouvir os Srs. Felipe Melo Rocha, diretor de Gestão de Contratos da Secretaria

de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  representando  o  secretário;  José

Eduardo Terra Vallory, prefeito municipal de Capitólio e presidente da Associação dos

Municípios  da  Microrregião  do  Médio  Rio  Grande;  Edimilson  Andrade,  vereador;

Paulo Frank Pinto Junior, representante do Ministério Público Estadual em Passos;

Cap. BM Geraldo Aparecido Coelho, comandante da 2ª Cia. BM de Passos; Marcelo

Daher  Grilo,  presidente  da  Cooperativa  dos  Transportes  Rodoviários  de  Passos;

Joselito  Rodrigues  de  Castro,  diretor  executivo  da  Concessionária  Nascentes  das

Gerais  em  Divinópolis;  e  Ataide  Vilela,  prefeito  municipal  de  Passos,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra à deputada

Geisa  Teixeira,  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas
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considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência, para posterior

apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 1.793/2015, das deputadas Geisa Teixeira e Cristina Corrêa e dos deputados

Wander  Borges,  Cássio  Soares  e  Emidinho  Madeira,  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Concessionária Nascente das Gerais  pedido de providências para

que  se  inicie  imediatamente  a  construção  de  passarelas  de  pedestres  sobre  a

Rodovia  MG-050  para  interligar  os  Bairros  Nossa  Senhora  das  Graças  e  Nossa

Senhora Aparecida, em Passos;

nº 1.794/2015, das deputadas Geisa Teixeira e Cristina Corrêa e dos deputados

Wander  Borges,  Cássio  Soares  e  Emidinho  Madeira,  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para

que inclua retorno na Rodovia MG-050, no trecho urbano de Passos (Km 358, em

frente ao Hotel San Diego), quando da elaboração e implantação da duplicação no

trecho;

nº 1.795/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para

que realize estudos visando à redução do valor do pedágio na Rodovia MG-050;

nº 1.796/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada audiência

pública  para  debater,  no  Município  de  Divinópolis,  os  problemas  decorrentes  da

concessão da MG-050 naquele município e no entorno;

nº 1.798/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado  e  à  Concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de

providências para que sejam efetuadas melhorias no atendimento telefônico do 0800

disponível  para  a  Rodovia  MG-050,  através  da  implantação  de  mais  postos  de

atendimento,  cabines  telefônicas  na  rodovia  ou  da  melhoria  do  sinal  de  telefonia

celular ao longo da rodovia;

nº 1.802/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e à Concessionária Nascentes

das Gerais pedido de providências para que divulguem amplamente à população do

entorno da Rodovia MG-050 o cronograma das obras de melhoria e manutenção a

serem realizadas pela concessionária ao longo do período de concessão;

nº 1.805/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e à Concessionária Nascentes

das  Gerais  pedido  de  providências  para  que sejam priorizados,  nas  intervenções

previstas na Rodovia MG-050, os trechos críticos que têm trânsito intenso e elevado

número de pedestres em Capitólio, Itaú de Minas, Divinópolis e Passos;

nº 1.807/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de providências para

que sejam construídas passarelas em todo o trecho de concessão da Rodovia MG-

050, bem como sejam instaladas cercas de impedimento de travessia de pedestres

nas  proximidades  das  escolas  do  entorno  da  rodovia  nos  Municípios  de  Itaú  de

Minas, Divinópolis, Passos, Capitólio e São Sebastião do Paraíso;

nº 1.808/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e à Concessionária Nascentes

das Gerais pedido de providências para que os parâmetros de execução técnica das

obras de melhorias da Rodovia MG-050 permitam limites de velocidade e segurança

apropriados  ao  desenvolvimento  econômico  das  Regiões  do  Centro-Oeste  e

Sudoeste do Estado nos moldes da Rodovia BR-381;

nº 1.813/2015, das deputadas Geisa Teixeira e Cristina Corrêa e dos deputados

Wander  Borges,  Cássio  Soares  e  Emidinho  Madeira,  em  que  solicitam  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e  à

Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para que agilizem a

aprovação dos projetos e autorizem a execução das obras do trevo entre a Avenida

Arlindo Figueiredo e a Rodovia MG-050, no Município de Passos;

nº 1.818/2015, das deputadas Geisa Teixeira e Cristina Corrêa e dos deputados

Wander  Borges,  Cássio  Soares  e  Emidinho  Madeira,  em  que  solicitam  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e  à

Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para que ajam com



324
____________________________________________________________________________

transparência total com os proprietários de terras às margens da Rodovia MG-050

que terão suas terras afetadas ou desapropriadas em função das obras de melhorias,

mantendo  uma  interlocução  permanente  com  os  moradores  durante  toda  a

intervenção;

nº 1.826/2015, das deputadas Geisa Teixeira e Cristina Corrêa e dos deputados

Wander  Borges,  Cássio  Soares  e  Emidinho  Madeira,  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes da Gerais pedido de providências para a

conclusão das obras do trevo de Itaú de Minas e na área urbana de Capitólio;

nº 1.828/2015, das deputadas Geisa Teixeira e Cristina Corrêa e dos deputados

Wander  Borges,  Cássio  Soares  e  Emidinho  Madeira,  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para

que agilize a conclusão do projeto e a posterior implantação do trevo de acesso ao

Distrito Industrial 2, a Fortaleza de Minas e ao Aeroporto de Passos;

nº 1.829/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido de informações a fim

de  que  apresente  as  datas  previstas  para  as  desapropriações  necessárias  à

execução das obras de melhoria no trecho sob responsabilidade da Concessionária

Nascentes das Gerais.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2015.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente – Rosângela Reis – Isauro Calais.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 19/5/2015

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Antônio Jorge, Leandro Genaro e Léo Portela, membros da supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Antônio  Jorge,

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

Leandro Genaro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.769/2015,  do  deputado  Antônio  Jorge,  da  deputada  Ione  Pinheiro  e  do

deputado Missionário  Marcio  Santiago,  em que  solicitam sejam encaminhadas  ao

Secretário de Estado de Saúde as notas taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária

da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, realizada

em 29/4/2015, para dar ciência da denúncia apresentada pelo Sr.  Almir Alves dos

Santos;

nº 1.770/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião

conjunta, com convidados, da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e

Outras Drogas, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da

Comissão de Saúde para debater as ações em favor das pessoas com deficiência,

inclusão social e acessibilidade, desenvolvidas pelo Museu de Ciências Morfológicas

da UFMG.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2015.

Antônio Jorge, presidente – Missionário Marcio Santiago.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 19/5/2015

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e

os deputados Dalmo Ribeiro Silva e Isauro Calais (substituindo o deputado Wander

Borges, por indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada comissão.

Estão  presentes,  também,  a  deputada  Celise  Laviola  e  os  deputados  Fabiano

Tolentino, Dirceu Ribeiro, Roberto Andrade e Professor Neivaldo. Havendo número

regimental,  o  presidente,  deputado Dalmo Ribeiro Silva,  declara  aberta  a reunião,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  considera-a aprovada e solicita aos

membros da comissão presentes que a subscrevam. A presidência informa que a

reunião se destina a debater os avanços conquistados para a carreira de defensor

público, bem como os novos rumos e desafios a serem enfrentados para fortalecer a

Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  ocasião  do  Dia  Nacional  da

Defensoria Pública, comemorado no dia 19 de maio, e a discutir e votar proposições

da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.519, 1.523, 1.610, 1.611, 1.612

1.613,1.614/2015. Após, são recebidos e aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.771/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizada visita

conjunta  das  Comissões  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  de  Direitos

Humanos e de Participação Popular às ocupações urbanas Rosa Leão, Esperança e

Vitória;

nº 1.772/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itamarandiba pelo aniversário desse município;

nº 1.773/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pirapora pelo aniversário desse município;

nº  1.774/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

reunião para debater, em audiência pública, o rompimento do contrato de exploração

das fontes de águas minerais em vários municípios do Estado.

Ato contínuo, a presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

a Sra. Christiane Neves Procópio Malard, defensora pública-geral do Estado; e os

Srs.  Heitor  Teixeira Lanzellotti  Baldez,  diretor de Articulação Social  da Associação

Nacional  dos  Defensores  Públicos  –  Anadep  –  Brasília-DF,  representando  o

presidente da entidade; Eduardo Cyrino Generoso, diretor-presidente da Associação

dos  Defensores  Públicos  de  Minas  Gerais  –  Adep  –;  e  Ricardo  Sales  Cordeiro,

corregedor-geral  da  Defensoria  Pública  do  Estado,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. O presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

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

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da
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reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2015.

Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Glaycon Franco.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 20/5/2015

Às 10h2min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê,  Thiago Cota, Rogério Correia e Tito

Torres,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Tiago Ulisses, 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  também  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  Diário  do

Legislativo em  14/5/2015:  ofícios  dos  Srs.  Djair  Fiorilio  Lopes,  diretor  do

Departamento de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da Integração

Nacional;  e  Heberth  Percope Seabra,  gerente  executivo  de  Governo-BH da CEF.

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

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

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

pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.266/2015 com a Emenda nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2 (relator: deputado Tiago

Ulisses); e 57/2015 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Cultura, e pela

rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:

deputado Vanderlei Miranda). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. É recebido pela

presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:

nº 1.778/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Estado  de  Fazenda  pedido  de  informações,  contendo  a  relação

contabilizada das despesas do exercício anterior, detalhando o fornecedor e o valor,
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de acordo com cada área e setor do governo, sobre as ações que resultaram no

cancelamento de empenhos e autorizações de despesas sem empenhos. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Felipe Attiê – Tito Torres.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 20/5/2015

Às 14h29min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Wander  Borges, Dalmo Ribeiro Silva e Glaycon Franco (substituindo o

deputado Fred Costa, por indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada

comissão. Estão presentes, também, os deputados Nozinho e Tito Torres. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Wander Borges, 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A

presidência  suspende  a  reunião  por  alguns  minutos  para  entendimento  entre  os

deputados. Reabertos os trabalhos, estão presentes os deputados Wander Borges,

Geisa Teixeira e Fabiano Tolentino (substituindo o deputado Fred Costa, por indicação

da  liderança  do  BCMG).  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. Neste momento, o Projeto de Lei Complementar nº 1/2015 é

retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Glaycon  Franco,

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

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

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

Requerimentos nºs 675 e 676/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.793 a 1.799,
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1.802, 1.805, 1.807, 1.808, 1.813, 1.818, 1.826, 1.828 e 1.829/2015. É recebido pelo

presidente e aprovado o Requerimento nº 1.800/2015, do deputado Wander Borges,

em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a situação

da população de rua no Estado, em especial no Município de Belo Horizonte.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 1.801/2015, das deputadas Rosângela Reis e Celise Laviola e dos deputados

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Isauro  Calais,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para enviar a esta Casa projeto de lei

que  institua  fundo  destinado  a  custear  o  desenvolvimento  das  atividades  da

Defensoria Pública do Estado;

nº 1.804/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, no Município de Conselheiro Lafaiete, a situação

dos terrenos da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab –

nesse município, que estejam aptos para habitação de interesse social;

nº 1.806/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Municipais

e Regionalização e de Direitos Humanos, no Município de Guarani, a construção do

terminal  rodoviário  municipal  em  área  de  preservação  ambiental  e  as  violências

contra os direitos humanos que ela provoca.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Wander Borges, presidente – Rosângela Reis – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 20/5/2015

Às  15h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino,  Emidinho  Madeira,  Inácio  Franco  e  Nozinho,  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Fabiano Tolentino,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Emidinho Madeira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a discutir os mecanismos de financiamento das emergências

sanitárias das atividades avícolas, especialmente o Fundo de Emergência Sanitária

para  a  Avicultura  e  a  discutir  e  a  votar  proposições  da  comissão.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  as Sras.  Juliana Oliveira

Laender,  fiscal  federal  agropecuária  e  chefe  do  Serviço  de  Saúde  Animal  da

Superintendência  Federal  de  Agricultura  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento em Minas Gerais, representando o Sr. Marcílio de Sousa Magalhães,

superintendente  desse  órgão;  Josiane  Tavares  de  Abreu,  presidente  do  Comitê

Estadual de Sanidade Avícola; Valéria Maria da Silva Souza, presidente do Sindicato

das Indústrias  de Produtos Avícolas  do Estado de Minas Gerais;  e os  Srs.  Lucas

Rocha Carneiro, superintendente de Desenvolvimento Agropecuário e de Silvicultura

da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,  representando o Sr.  João

Cruz Reis  Filho,  secretário  dessa pasta;  Márcio da  Silva  Botelho,  diretor-geral  do

Instituto Mineiro de Agropecuária; Altino Rodrigues Neto, superintendente técnico da

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, representando o Sr.

Roberto Simões, presidente dessa federação; Messias Francisco Lôbo Júnior, chefe

do setor  de  fiscalização do Conselho  Regional  de  Medicina  Veterinária  de  Minas

Gerais, representando o Sr. Nivaldo da Silva, presidente desse conselho; e Antônio

Carlos Vasconcelos Costa, presidente da Associação de Avicultores de Minas Gerais,

que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como um dos autores do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Em

seguida, passa a palavra aos coautores deputados Emidinho Madeira, Inácio Franco

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

exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

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

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

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
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Projetos de Lei nºs 12, 267 e 273/2015. 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 posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 1.830/2015, do deputado Emidinho Madeira e do deputado Fabiano Tolentino, em

que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  pedido  de  providências  para  que  sejam  feitas  gestões  junto  ao

Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  Mapa  –,  para  que  seja

suspensa a aprovação de requisitos  fitossanitários  que permitem a importação do

café produzido no Peru; e

nº 1.831/2015, do deputado Fabiano Tolentino e do deputado Emidinho Madeira, em

que solicitam seja encaminhado à Presidência da República e ao Mapa pedido de

providências para que seja suspensa a aprovação de requisitos fitossanitários que

permitem a importação de café produzido no Peru.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Inácio Franco – Nozinho – Rogério Correia.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 21/5/2015

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Douglas  Melo,  Noraldino  Júnior  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Gil

Pereira. Havendo número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara

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

Pereira, dispensa a leitura da ata da reunião 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 questão que envolve o ICMS sobre o

álcool e o custo do álcool para o consumidor; discutir a composição do preço final do
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combustível para o consumidor, à luz da tributação incidente no setor, bem como toda

a  cadeia  produtiva  respectiva;  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Braulio

Baião  Barbosa  Chaves,  1º-secretário,  representando  Carlos  Eduardo  Mendes

Guimarães Junior,  presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do

Petróleo do Estado de Minas Gerais – Minaspetro; e Mário Ferreira Campos Filho,

presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado de Minas

Gerais – Siamig; que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede

a palavra ao deputado Noraldino Júnior, autor do requerimento que deu origem ao

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

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.845/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais pedido de providência para que seja

marcada  reunião  técnica  entre  a  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte e o Ministério Público para tratar de assuntos pertinentes à defesa do

consumidor, estreitando ainda mais o relacionamento entre o Ministério Público do

Estado de Minas Gerais e esta Casa Legislativa, convidando-se o Procon-Almg para

participar dessa reunião técnica;

nº 1.846/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de informação acerca da observância da obrigação da

aquisição de veículos de motorização flex, que permita o uso no mínimo de gasolina e

etanol, quando do acréscimo ou da substituição da frota de veículos pertencente às

administrações  públicas  direta,  autárquica,  fundacional  e  empresas  estatais

dependentes, bem como da obrigação do abastecimento com etanol dos veículos

próprios  ou  em  uso pelo  Estado com motorização  flex,  conforme  o  disposto  nos

incisos I e II do art. 6º do Decreto nº 45.229, de 3/12/2009;
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nº 1.847/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providência para que seja agendada reunião técnica

entre  a  comissão  e  o  governo  para  tratar  de  políticas  públicas  de  incentivo  às

indústrias  mineiras  sucroalcooleiras e de utilização de álcool  no Estado de Minas

Gerais;

nº  1.848/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  sejam  realizadas

reuniões semestrais da comissão para análise da evolução dos preços de etanol e

avaliação da situação das indústrias produtoras de etanol no Estado de Minas Gerais;

nº 1.849/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de informação acerca do motivo pelo qual

não estão sendo cumpridas as determinações da Lei  Federal nº 12.741, de 2012,

regulamentada pelo Decreto  nº  8.264,  de  2014,  que obriga a inclusão,  nas notas

fiscais,  da  informação  sobre  os  tributos  incidentes  e  respectivas  alíquotas,  em

especial no que diz respeito às notas fiscais relativas a combustíveis;

nº 1.850/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Antônio Carlos Arantes, em que

solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para

que seja incentivada a utilização do etanol mineiro com o objetivo de geração de mais

empregos e aquecimento da economia mineira.;

nº 1.851/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam realizadas

visitas inopinadas da comissão aos postos de gasolina, com a finalidade de aferir

valores de etanol cobrados e certificação de alíquotas visíveis nas notas fiscais, em

cumprimento da Lei Federal nº 12.741, de 2012, regulamentada pelo Decreto Federal

nº  8.264,  de  2014,  combinado  com o  art.  6º,  inciso  III,  do  Código  de  Defesa do

Consumidor,  a  saber:  direito  a  informações  claras  e  precisas  sobre  os  tributos

incidentes no produto.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2015.

Roberto  Andrade,  presidente  –  Noraldino  Júnior  –  Douglas  Melo  –  Missionário

Marcio Santiago.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 36/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 36/2015 visa obrigar as

empresas seguradoras a informar ao consumidor o motivo por que não aceitam a

proposta ou a renovação de contrato de qualquer espécie de seguro.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 27/2/2015,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão, para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo obrigar as empresas seguradoras, quando

não  aceitarem  proposta  de  contrato  de  nenhuma espécie  de  seguro,  ou  de  sua

renovação, a informar ao consumidor proponente o motivo da recusa.

Na justificação do projeto de lei, o autor afirma que a medida tem por finalidade

proteger os interesses dos consumidores, que muitas vezes veem frustradas suas

expectativas de contratação de seguro,  sem nenhuma justificativa  das sociedades

seguradoras sobre o motivo da recusa em contratar.

Analisando o assunto, verificamos que o art. 24, V, da Constituição Federal confere

aos  estados  a  competência  para  legislar  concorrentemente  sobre  direito  do

consumidor  e,  no  art.  22,  VII,  estabelece a  competência  privativa  da  União  para

legislar sobre seguros.

Tratando-se de legislação concorrente, à União compete a estipulação das regras

gerais, remanescendo aos estados suplementar o ordenamento de acordo com as

peculiaridades e características de cada caso concreto.

A União já editou legislação disciplinando a atividade securitária no País, atribuindo

à Superintendência de Seguros Privados – Susep – a competência para fiscalizar as
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empresas do ramo que operam no mercado e para editar  os atos normativos que

regulamentam a atividade.

A respeito,  a  Circular  Susep  nº  251,  de  15  de  abril  de  2004,  disciplina  regras

concernentes à aceitação da proposta de seguro, dispondo em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º – A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-

se sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros

novos  ou  renovações,  bem  como para  alterações  que  impliquem  modificação  do

risco.

(…) § 4º – Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não,

por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre

a  aceitação  da  proposta,  devendo,  no  entanto,  obrigatoriamente,  proceder  à

comunicação  formal,  no  caso  de  sua  não  aceitação,  j ustificando  a  recusa ”.

(Grifo nosso.)

Como se nota, a aludida disposição contida na Circular Susep nº 251 é clara ao

preconizar  a obrigação de  as  sociedades  seguradoras informarem ao proponente

sobre a não aceitação da proposta, o que configuraria a ausência de inovação da

proposição em análise.

Além disso, muito embora o objetivo da proposição seja possibilitar ao consumidor

o direito  de  obter  informações acerca da  proposta de seguro,  o tema em análise

acaba por  colidir  com expressa vedação constitucional  sobre  a  competência para

legislar sobre matérias envolvendo seguros.

Nesse caso, não obstante a competência concorrente constitucionalmente prevista

entre a União e os estados para legislar sobre a defesa do consumidor, não resta ao

estado membro espaço para que possa editar regras sobre política de crédito, câmbio

e seguros.

É  competência  do  Congresso  Nacional  dispor  sobre  as  matérias  de  natureza

financeira, cambial e monetária, bem como sobre as instituições financeiras e suas

operações, conforme se observa pelo disposto no art. 48, inciso XIII, da Constituição

da República. E, no art. 22, VII, estabelece-se a competência privativa da União para

legislar sobre seguros.

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação
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do projeto nesta Casa, a despeito de seu mais alto alcance quanto à proteção aos

interesses dos consumidores.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 36/2015.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Antônio Jorge – Cristiano Silveira – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 135/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “institui medidas de

segurança em casos de transfusão de sangue no Estado.”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe agora a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

matéria.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  tem  por  objetivo  obrigar  as  casas  de  saúde  e  as

maternidades públicas ou privadas, no Estado, a adotar medidas de segurança, além

das previstas na Resolução Federal RDC nº 153, de 2004, da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária,  para evitar  a troca do tipo sanguíneo em caso de transfusão,

conforme disposto em seu art. 1º.

O art. 2° prevê as seguintes medidas de segurança: a assinatura de um termo de

concordância dos parentes de primeiro grau assentindo com a tipagem sanguínea a

ser  utilizada  para  a  transfusão,  sem  exclusão  da  responsabilidade  do  médico

atendente,  da clínica, do hospital  ou de qualquer órgão em que o receptor esteja

baixado;  a  nova  coleta  de  amostra  de  tipo  sanguíneo  para  a  realização  da

contraprova, em caso de negativa dos familiares com relação ao tipo sanguíneo; e,

nos casos de extrema urgência, e não sendo possível a comunicação com um dos
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familiares,  a  realização  do  procedimento  mediante  compromisso  assinado  pelo

médico responsável, afirmando que o sangue a ser utilizado é compatível com o do

paciente.

Tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.148/2012, de conteúdo similar  ao do

projeto em análise. Na Comissão de Constituição e Justiça, a referida proposição foi

baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, para que se manifestasse

sobre a viabilidade técnica da proposição.

Naquela  oportunidade,  a  referida  secretaria  e  a  Hemominas,  em  resposta  à

diligência requerida por esta comissão, afirmaram que “já existe legislação pertinente

e  abrangente  em  vigor  para  todos  os  estabelecimentos  de  saúde  que  realizem

hemoterapia no Brasil”.

Antes  de  analisar  o  conteúdo  da  proposição,  é  importante  lembrar  que  a

Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, estabelece como competência comum

da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e da

assistência pública. No art. 24, inciso XII, prevê a competência legislativa concorrente

dos estados para legislar sobre proteção e defesa da saúde. Apesar de os estados

possuírem  competência  concorrente  para  legislar  sobre  saúde,  não  podemos

esquecer que é atribuição da União estabelecer as normas gerais sobre o assunto.

É importante destacar que, quanto ao tema, a Constituição Federal, em seu art.

199, § 4°,  estabeleceu que “a lei  disporá sobre as  condições e os  requisitos que

facilitem  a  remoção  de  órgãos,  tecidos  e  substâncias  humanas  para  fins  de

transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão

de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.”.

Atendendo ao mencionado comando constitucional, a União editou a Lei Federal n°

10.205, de 21 de março de 2001. O seu art.  1° estabelece que a mencionada lei

“dispõe sobre a captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta, processamento,

estocagem, distribuição e transfusão do sangue, de seus componentes e derivados”.

O art. 3°, por sua vez, prevê que “são atividades hemoterápicas, para os fins desta

Lei, todo conjunto de ações referentes ao exercício das especialidades previstas em

Normas  Técnicas  ou  regulamentos  do  Ministério  da  Saúde,  além  da  proteção
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específica ao doador, ao receptor e aos profissionais envolvidos”, compreendendo o

controle e garantia de qualidade dos procedimentos.

O art. 5° da citada Lei n° 10.205 estabelece a competência do Ministério da Saúde,

por intermédio do órgão definido em regulamento, para elaborar as normas técnicas e

demais atos regulamentares que disciplinarão as atividades hemoterápicas.

No uso de tal competência, foi editada a RDC n° 153, de 2004, mencionada no art.

1° da proposição. Ocorre que o referido ato foi revogado pela Resolução nº 57, de

2010, nos termos de seu art. 157. Assim, a referida resolução, que se encontra em

vigor, contém “o Regulamento Sanitário para Serviços que desenvolvem atividades

relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e componentes e procedimentos

transfusionais”, e deve ser observada por todos os entes da Federação, conforme

disposto no seu art. 3°.

Segundo o  art.  2°  da  Resolução  n°  57,  de  2010,  o  objetivo  do  regulamento  é

“estabelecer os padrões sanitários a serem cumpridos pelos serviços de saúde que

desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue e componentes

transfusionais, a fim de que seja garantida a qualidade dos processos e dos produtos,

a redução dos riscos sanitários e a segurança transfusional”.

O art. 15 da resolução citada ainda prevê que “todas as atividades desenvolvidas

pelo  serviço  de  hemoterapia  devem  ser  registradas  e  documentadas  de forma  a

garantir a rastreabilidade dos processos e produtos, desde a obtenção até o destino

final, incluindo a identificação do profissional que realizou o procedimento” e que os

registros devem ser informatizados e garantir a confidencialidade das informações.

No § 3° do mesmo artigo é estabelecida a obrigação do serviço de hemoterapia de

informar, quando solicitado, os dados de seus registros, incluindo os de produção, à

autoridade sanitária.

O regulamento  sanitário  ainda prevê normas  sobre:  a  seleção dos  doadores,  a

coleta do sangue, o processamento do sangue e dos seus componentes, o controle

de  qualidade  dos  hemocomponentes,  os  exames  de  qualificação  no  sangue  do

doador, a distribuição dos hemocomponentes, o armazenamento e conservação do

sangue e hemocomponentes, a transfusão, entre outros assuntos.

Em relação à transfusão de sangue, especificamente, o art. 129 do regulamento
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determina que “o serviço de hemoterapia deve realizar testes imuno-hematológicos

pré-transfusionais  segundo  os  critérios  estabelecidos  pelo  Ministério  da  Saúde”  e

define  quais  são os  testes  obrigatórios  para  a  transfusão de sangue,  bem  como

normas para assegurar a qualidade e a segurança tanto para o doador como para o

receptor.

É importante ressaltar que a Lei Federal n° 10.250, de 2001, foi regulamentada pelo

Decreto Federal n° 3.990, de 30 de outubro de 2001, que no art.  2° prevê que a

Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados terá como princípios e

diretrizes  a serem observados “a proteção da saúde do doador  e do receptor”,  a

“obrigatoriedade de responsabilidade, supervisão e assistência médica na triagem de

doadores,  para  avaliação do estado de saúde do doador,  na coleta  de  sangue e

durante o ato transfusional, assim como nos atos pré-transfusional e pós-transfusional

imediatos”,  o  “direito  a informação sobre a origem e procedência do sangue,  dos

componentes  e  hemoderivados,  bem  como  sobre  o  serviço  de  hemoterapia

responsável pela origem deste” e a “obrigatoriedade de testagem individualizada de

cada amostra ou unidade de sangue coletado”.

A Lei Federal n° 7.649, de 25 de janeiro de 1988, por sua vez, no seu art. 1°, obriga

que  os  bancos  de  sangue,  os  serviços  de  hemoterapia  e  outras  entidades  afins

procedam ao cadastramento dos doadores e realizem provas de laboratório, visando

prevenir  a  propagação  de  doenças  transmissíveis  através  do  sangue ou de suas

frações. O art. 2° estabelece que o cadastramento deverá conter o nome do doador,

sexo, idade, local de trabalho, tipo e número de documento de identidade, histórico

patológico, data da coleta e os resultados dos exames de laboratório realizados no

sangue  coletado.  Já  o  art.  6°  prevê  que  “a  autoridade sanitária  e  o  receptor  da

transfusão de sangue ou, na sua impossibilidade, seus familiares ou responsáveis

terão acesso aos dados constantes do cadastramento do doador  ou doadores do

sangue transfundido ou a transfundir”.

No  âmbito  estadual,  o  Código  de  Saúde,  no  seu  art.  72,  estabelece  que  é

competência do SUS – no que se refere à política de sangue, hemocomponentes e

hemoderivados, nas esferas federal, estadual e municipal, de forma articulada e de

acordo com sua competência legal e normativa – disciplinar a atividade industrial e a
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normalização  de  todas  as  etapas  de  obtenção,  processamento  e  utilização  do

sangue, seus componentes e hemoderivados; controlar a qualidade dos produtos e

fiscalizar as atividades exercidas pelos serviços públicos e privados.

No art. 73, ainda, prevê a competência da Secretaria de Estado de Saúde para:

viabilizar os meios para garantir a disponibilidade de sangue, hemocomponentes e

hemoderivados  na  quantidade  e  qualidade  exigidas  pelos  padrões  definidos  na

legislação e  nas  normas de  saúde pública  do  País;  regulamentar  o  processo de

coleta, processamento, percurso e transfusão do sangue e seus derivados; controlar

as doações e transfusões de sangue nos estabelecimentos de saúde, por meio de

sistemas  de  controle  hemoterápico;  desenvolver  e  implementar  mecanismos  que

permitam disciplinar as ações de coleta de sangue, processamento, armazenamento,

transfusão e distribuição de componentes sanguíneos, de acordo com a legislação

federal vigente.

Verifica-se, portanto, que, conforme a legislação em vigor, tanto as competências

para a edição de normas sobre segurança em casos de transfusão de sangue quanto

as normas técnicas para a captação, o processamento, a identificação e a transfusão

já estão tratadas em normas federais e estaduais.

Desse modo, em que pese a nobre intenção do parlamentar, a proposição encontra

óbices que impedem a sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 135/2015.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – João Alberto – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Isauro Calais – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 148/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do Deputado Fred Costa, este projeto visa a estabelecer  normas de

mensuração  de  tarifas  horárias  em  estacionamento  de  veículos  e  dá  outras

providências.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  exame  preliminar,  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que

apresentou.

Obedecendo ao disposto no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, os Projetos de

Lei nºs 836/2015, do deputado Arlen Santiago, 1.139/2015, do deputado Alencar da

Silveira Jr., e 861/2015, do deputado Fred Costa, por guardarem semelhança com a

proposição em epígrafe, foram a ela anexados.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por sua vez, opinou por

sua aprovação, com as Emendas nºs 3, 4 e 5.

Vem  agora  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  148/2015  pretende  determinar  que  estabelecimentos  que

exploram o serviço de estacionamento de veículos cobrem pela fração de 15 minutos

o correspondente a 1/4 do custo de uma hora; que mantenham relógios em locais

visíveis para o consumidor na entrada e na saída; e que tenham afixadas, em locais

próximos  à  sua  entrada,  placas  informando  os  valores  de  permanência

correspondentes  aos  períodos fracionados.  O projeto  prevê ainda penalidades  de

advertência,  multa  e  duplicação  do  valor  desta  em  caso  de  reincidência,  para  o

descumprimento das normas.

O objetivo da proposição é obrigar os estacionamentos a cobrar tarifa proporcional

ao tempo de permanência do veículo. Em muitos estabelecimentos, o cliente paga o

valor correspondente a uma hora, mesmo quando utiliza o estacionamento durante

poucos minutos.

Os Projetos de Lei nºs 836/2015, 1.139/2015 e 861/2015 tratam de matéria idêntica

à  contemplada  pela  proposição  e  emendas  que  a  aprimoram.  Portanto,  foram

anexados a ela.

A Comissão de Constituição e Justiça observou ser impróprio fixar prazo para a

regulamentação  da  matéria  pelo  Poder  Executivo,  clara  afronta  ao  princípio  da

independência dos Poderes, razão pela qual suprimiu esse dispositivo por meio da

Emenda nº 1, que propôs. Também apresentou a Emenda nº 2, dando nova redação
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ao art. 2º, o qual pretendia isentar o consumidor do pagamento pelo serviço prestado

na hipótese de descompasso entre as horas registradas na entrada e na saída de

veículos.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte apresentou a Emenda nº

3, por entender que a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de

Proteção e Defesa do Consumidor, já estabeleceu sanções para infrações às normas

de defesa do consumidor, tornando desnecessário estabelecer penalidades no art. 5º.

Também  apresentou  a  Emenda  nº  4,  que  visa  a  impedir  estabelecimentos  que

exploram serviço  de  estacionamento  de  veículos  de  cobrar  multa  por  extravio  do

ticket de estacionamento e a obrigá-los a manter registro de entrada de veículos para,

em caso de extravio do ticket, permitir que o consumidor apure o tempo de utilização

do  serviço.  Por  fim,  apresentou  a  Emenda  nº  5,  para  permitir  prazo  aos

estabelecimentos para adequação à nova norma, em especial no que diz respeito a

afixação de placas e instalação de relógios.

Com  relação  ao  aspecto  financeiro  e  orçamentário,  a  entrada  em  vigor  dos

comandos normativos contidos na proposição não provocaria nenhum impacto nas

contas públicas nem despesas para os cofres públicos, porquanto disciplina relações

entre particulares.

Conclusão

Opinamos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de Lei  nº  148/2015  com as

Emendas nºs 1 e 2, propostas pela Comissão de Constituição e Justiça, e 3, 4 e 5,

propostas pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Thiago Cota, relator – Tito Torres – Arnaldo Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 488/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de  lei  em análise,  de autoria  do deputado Fred Costa,  decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.821/2013, dispõe sobre a obrigatoriedade de

devolução integral  e em espécie do troco ao consumidor de bens e serviços nos

estabelecimentos situados no Estado e dá outras providências.
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A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  encaminhada  à  Comissão  de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que, por sua vez, concordou com a forma

proposta pela comissão que a precedeu na análise.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  a  esta

proposição foram anexados o Projeto de Lei nº 762/2015, do deputado Alencar da

Silveira Jr., e o Projeto de Lei nº 1.025/2015, do deputado Fábio Cherém, que contêm

objeto semelhante ao propugnado pela proposição em estudo.

Agora vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o

art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  488/2015  prevê  a  obrigatoriedade,  na  venda  de  bens  ou

serviços  no  Estado,  da  devolução  integral  do  troco,  em  espécie,  ao  consumidor,

quando  o  pagamento  também  for  feito  em  moeda  corrente.  Os  Projetos  de  Lei

762/2015 e 1.025/2015 propõem medidas semelhantes, razão pela qual serão objeto

de uma só análise.

Embora não tenha vislumbrado óbice de natureza jurídica à aprovação da matéria,

a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 para adequar o

texto do projeto à técnica legislativa,  aprimorando sua redação e respeitando seu

propósito.

A Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte argumentou,  em  seu

parecer, que a implementação das medidas sugeridas no projeto vão ao encontro do

objetivo dos consumidores, uma vez que lhes proporciona possibilidade concreta de

pagar o valor  real  da mercadoria,  assegurando-lhe o direito  ao troco em espécie.

Dessa forma, aprovou a matéria na forma do substitutivo apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça,

Quanto à análise que cabe a esta comissão, destacamos que o projeto em pauta

não acarreta despesas para o erário, uma vez que se trata de obrigações impostas ao

proprietário  de  estabelecimentos  comerciais.  O  descumprimento  da  medida
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acarretará aplicação de sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de

11 de setembro de 1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor, mas não

trará ônus para o Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 488/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Tito Torres, relator – Thiago Cota – Arnaldo Silva.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 43 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem  nº  24/2015,  o  projeto  de  lei  em  análise  “dispõe  sobre  a  política

remuneratória  das  carreiras  dos  Profissionais  da  Educação  Básica  do  Poder

Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de Professor da Educação

Básica e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 1.013/2015, de autoria do deputado Rogério Correia,

que “concede anistia aos servidores públicos da Secretaria do Estado de educação

integrantes do quadro de pessoal das Leis n°s 15.293, de 2004, e 15.784, de 2005,

que aderiram ao movimento grevista de sua categoria nas paralisações realizadas

nos dias 24/2/2011, 29/3/2011, 19/4/2011, 4/5/2011, 11/5/2011, 31/5/2011, no período

de 8/6/2011 a 28/9/2011, 26/10/2011, 10/11/2011 e 22/11/2011 e nos dias 14/3/2012,

15/3/2012,  16/3/2012,  5/9/2012  e  26/9/2012,  em  decorrência  de  movimentos

reivindicatórios”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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A Comissão  de  Administração  Pública,  por  sua  vez,  opinou  pela  aprovação  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Incluído na ordem do dia para discussão e votação em Plenário em 1º turno,  o

projeto recebeu as Emendas nºs 1 a 43, as quais vêm agora a esta comissão para

receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

A  proposição  em  exame  possui  como  objetivo  principal  extinguir  a  forma

remuneratória de subsídio fixada pela Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, para as

carreiras  dos  profissionais  da  educação  básica,  substituindo-a  por  regime

remuneratório composto de vencimento acumulável com as vantagens especificadas

no referido projeto, garantindo-se o pagamento do piso salarial profissional nacional

previsto na Constituição da República Federativa do Brasil.

As Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 33,

34, 39, 40, 41 geram aumento de despesa em projeto de iniciativa exclusiva do Chefe

do Poder Executivo.

Com efeito, o art. 63, inciso I, da Constituição Federal é expresso no sentido de que

são vedadas emendas parlamentares em projetos de lei  de iniciativa exclusiva do

chefe do Poder Executivo que geram aumento de despesa.

Vale lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido

de  que  a  Constituição  Federal  veda  ao  Poder  Legislativo  formalizar  emendas  a

projetos de iniciativa exclusiva se delas resultar aumento de despesa pública ou se

forem elas totalmente impertinentes à matéria versada no projeto (ADI nº 3.288/MG,

rel. min. Ayres Britto, DJ de 24/2/11; ADI n° 2350/GO, rel. min. Maurício Corrêa, DJ de

30/4/2004).

Não há dúvidas de que a matéria tratada na proposição original assim como as

previstas  nas  emendas  parlamentares,  por  adentrarem  na  seara  de  fixação  da

remuneração de servidores públicos do Poder  Executivo,  enquadram-se no rol  de



346
____________________________________________________________________________

assuntos de iniciativa exclusiva do governador previsto no art. 66, III, “b” e “c”, da

Constituição Estadual, donde a limitação quanto ao poder de emenda parlamentar já

explicada.

Frise-se  que  as  Emendas  nºs  1  e  2  não  possuem  pertinência  temática  com  a

matéria originária da proposição, uma vez que não versam sobre definição do regime

remuneratório  dos  cargos  efetivos  e  comissionados  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Educação Básica do Poder Executivo.

É necessário ainda preservar a discricionariedade do chefe do Poder Executivo no

que  tange à  iniciativa  das  proposições  que visam dispor  sobre  a organização da

carreira  dos  seus  servidores  e  da  sua  estrutura  administrativa,  nos  termos

pretendidos  pelo  art.  66,  III,  “f”,  da  Constituição  do  Estado,  razão  pela  qual

entendemos pela rejeição das Emendas nºs 5, 6, 16,18, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 38, 42

e 43.

Por fim, as medidas pretendidas pelas Emendas nºs 8, 15, 19, 28, 35, 36 e 37 já

estão contempladas no Substitutivo nº  2 aprovado pela Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, restando prejudicadas.

Ressaltamos  que  no  decorrer  da  discussão  o  Deputado  Sargento  Rodrigues

solicitou  a  retirada  da  Emenda  n°  3,  que  apresentou  em  Plenário,  tendo  sido

informado pelo presidente da comissão de que tal solicitação deve ser encaminhada

ao Plenário.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 1 a 43 apresentadas

ao Projeto de Lei nº 1.504/2015.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Agostinho Patrus  Filho,  presidente – Fábio  Cherem, relator  – Gustavo Corrêa  –

Sargento Rodrigues – Cristina Corrêa – Professor Neivaldo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE

– O presidente despachou, em 2/6/2015, as seguintes comunicações:

Do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Édison
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Zenóbio, ocorrido em 30/5/2015, em Belo Horizonte. (– Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Sr. José Clênio

Pereira, ocorrido em 28/5/2015, em Cristina. (– Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 3/6/2015

Presidência do Deputado Ulysses Gomes

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

Correspondência: Mensagens nºs 30, 31, 32 e 33/2015 (encaminhando as Indicações

nºs 17 e 18/2015, a Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015 e o Projeto de Lei

nº  1.864/2015,  respectivamente),  do  governador  do  Estado  –  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº

36/2015  –  Projetos  de  Lei  nºs  1.865  a  1.914/2015  –  Requerimentos  nºs  959  a

995/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.475  a  1.493/2015  –  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Turismo e de Transporte – 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Designação de Comissões: Cipe Rio Doce –

Leitura de Comunicações – Despacho de Requerimentos: Requerimentos Ordinários

nºs  1.475 a  1.492/2015;  deferimento  – Votação de  Requerimentos:  Requerimento

Ordinário nº 1.493/2015; aprovação – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Lafayette de Andrada – Ulysses Gomes – Doutor Wilson Batista

– Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Jorge – Arlen Santiago

–  Arlete  Magalhães  –  Bosco  –  Carlos  Pimenta  –  Cássio  Soares  –  Celinho  do

Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro

– Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Fabiano Tolentino – Fábio

Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta –

Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro

– Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Vítor Xavier – Léo Portela –

Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Noraldino Júnior –

Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia –

Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Vanderlei Miranda –

Wander Borges.
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Abertura

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Às 14h7min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– O deputado Doutor Jean Freire, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

– O deputado Dirceu Ribeiro, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 30/2015*

Belo Horizonte, 2 de junho de 2015.

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 do Senhor José

Francisco Vieira de Seniuk para o cargo de Diretor-Geral do Departamento Estadual

de Telecomunicações de Minas Gerais – Detel-MG.

A referida autarquia tem por finalidade executar e fiscalizar a política estadual de

telecomunicações formulada pela Secretaria de Estado de Cultura, competindo-lhe

elaborar  e  executar  plano,  programa  e  projetos  referentes  à  repetição  e  à

retransmissão de sinais de televisão.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

instituições públicas e privadas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar

o cargo de Diretor-Geral do Detel-MG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”

– À Comissão Especial.

* – Publicado de acordo com o texto original.
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INDICAÇÃO Nº 17/2015

Indicação do nome do Sr. José Francisco Vieira de Seniuk para o cargo de Diretor-

Geral do Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais – Detel-MG.

– À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 31/2015*

Belo Horizonte, 2 de junho de 2015.

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 do Senhor Diogo

Soares de Melo Franco para o cargo de Presidente da Fundação Estadual de Meio

Ambiente – FEAM.

A referida Fundação tem por finalidade executar a política de proteção, conservação

e melhoria da qualidade ambiental, no que concerne à gestão do ar, do solo e dos

resíduos  sólidos,  bem  como  de  prevenção  e  de  correção  da  poluição  ou  da

degradação  ambiental  provocada  pelas  atividades  industriais,  minerárias  e  de

infraestrutura; promover e realizar ações, projetos e programas de pesquisa para o

desenvolvimento de tecnologias ambientais; e apoiar tecnicamente as instituições do

SISEMA, visando à preservação e à melhoria da qualidade ambiental no Estado.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

instituições públicas e privadas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar

o cargo de Presidente da FEAM.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”

– À Comissão Especial.

* – Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 18/2015

Indicação do nome do Sr. Diogo Soares de Melo Franco para o cargo de Presidente

da Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM.

– À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 32/2015*

Belo Horizonte, 1º de junho de 2015.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

No exercício da competência que me confere o inciso V do art. 90, da Constituição

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia,

proposta de emenda à constituição que visa acrescentar dispositivo ao art. 283-A da

Constituição do Estado.

O  objetivo  da  proposta  é  esclarecer  quais  gratificações,  adicionais,  abonos,

prêmios,  verbas de  representação ou outras  parcelas farão jus os servidores das

carreiras da área da educação.

A iniciativa complementa o conjunto de medidas para valorização das carreiras da

educação  no  Estado  e  faz-se  necessária  em  razão  da  extinção  do  regime  de

remuneração por subsídio.

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

proposta de emenda à constituição.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015

Acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado.

Art. 1º – Acrescente-se ao art. 283-A da Constituição do Estado o § 6º:

“Art. 283-A – (...)

§  6º  –  Os  servidores  integrantes  das  carreiras  de  que  trata  o  caput e  cujas

vantagens  pecuniárias  tenham  sido  consolidadas  pela  implantação  de  regime  de

subsídio e que posteriormente tenham retornado ao regime de remuneração farão jus

unicamente às gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação

ou outras parcelas disciplinadas por legislação específica superveniente.”.

Art. 2º – Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.”

– Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

* – Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 33/2015*

Belo Horizonte, 2 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei que reajusta as tabelas de vencimento básico

das carreiras que indica e dá outras providências.

O  projeto  tem  por  finalidade  reajustar,  em  47,50%  (quarenta  e  sete  vírgula

cinquenta  por  cento),  os  valores da tabela  de vencimento básico dos cargos  das

carreiras  de  Auxiliar  Executivo  de  Defesa  Social,  Assistente  Executivo  de  Defesa

Social  e Analista Executivo de Defesa Social,  lotados na Secretaria de Estado de

Defesa Social – SEDS.

Saliento que o reajuste decorre de acordo pactuado entre o Governo e a entidade

representativa  dos  servidores  da  SEDS,  buscando  a  valorização  das  carreiras

mencionadas.

Esclareço,  ainda,  que  as  medidas  previstas  na  proposta  encontram-se  em

conformidade  com  o  disposto  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  apresentando

adequação  orçamentária  e  financeira,  notadamente  no  que  concerne  à  lei

orçamentária anual, ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.864/2015

Reajusta as  tabelas  de vencimento básico das carreiras que indica e dá outras

providências.

Art.  1º  –  Ficam  reajustados  em  47,50%  (quarenta  e  sete  inteiros  e  cinquenta

centésimos por cento), a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação

desta Lei,  os valores da tabela de vencimento básico dos cargos das carreiras de

Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Analista

Executivo de Defesa Social, lotados na Secretária de Estado de Defesa Social, a que

se referem, respectivamente, os itens I.1.1, I.1.2 e I.1.3 do Anexo I da Lei n°15.961,

de 30 de dezembro de 2005.

Parágrafo único – O disposto no caput aplica-se aos servidores inativos que fizerem

jus à paridade, nos termos da Constituição da República.

Art. 2º – O reajuste de que trata art. 1° não será deduzido do valor da Vantagem



353
____________________________________________________________________________

Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei n° 15.787, de 27 de outubro de

2005.

Art. 3º – Os incisos I, II e III do § 2º e I e II do § 3º do art. 1º da Lei nº 11.717, de 27

de dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

§  2º  –  No  caso  dos  servidores  em  exercício  em  estabelecimento  prisional,  o

Adicional  de  Local  de  Trabalho  será  calculado  de  acordo  com  a  capacidade  do

estabelecimento, da seguinte forma:

I – 47,5% (quarenta e sete inteiros e cinco por cento) do vencimento básico, para os

servidores em exercício  nos estabelecimentos prisionais  com capacidade igual  ou

superior a oitocentos presos;

II – 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco por cento) do vencimento básico, para os

servidores  em  exercício  nos  estabelecimentos  prisionais  com  capacidade  de

duzentos a setecentos e noventa e nove presos;

III – 30% (trinta por cento) do vencimento básico, para os servidores em exercício

nos  estabelecimentos  prisionais  com  capacidade  de  até  cento  e  noventa  e  nove

presos.

§ 3º – No caso dos servidores em exercício em unidade socioeducativa, o Adicional

de Local de Trabalho será calculado da seguinte forma:

I – 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco por cento) do vencimento básico, para os

servidores em exercício no Centro de Internação Provisória Dom Bosco;

II – 30% (trinta por cento) do vencimento básico, para os servidores em exercício

nas demais unidades socioeducativas.”.

Art.  4º  –  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências específicas estabelecidas nos artigos desta 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.

* – Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições.
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– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 36/2015

Altera dispositivos da Constituição do Estado que tratam da educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° –  Os incisos III, VI e VII do art. 196 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 196 – (…)

III – pluralismo de ideias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas

e pedagógicas;

VI  –  valorização  dos  profissionais  da  educação  escolar,  garantido  aos  da  rede

pública, na forma da lei, piso salarial profissional nacional e plano de carreira com

ingresso  exclusivamente  por  concurso  público  de  provas  e  títulos,  realizado

periodicamente;

VII  –  gestão  democrática  do  ensino  público,  garantida  a  participação  da

comunidade no processo educacional;”.

Art. 2º – Os incisos I, III, IV, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII e o § 3º do art. 198 da

Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido

artigo acrescido dos incisos XVIII e XIX e ficando revogado o seu inciso II:

“Art. 198 – (...):

I  –  universalização  da  educação  básica  obrigatória  e  gratuita  dos  quatro  aos

dezessete anos de idade, assegurada sua oferta gratuita a todos os que a ela não

tiveram acesso na idade própria;

(...)

III  –  atendimento  educacional  especializado  ao  educando  com  deficiência,

transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação,

preferencialmente  na  rede regular  de  ensino,  com garantia  de  recursos  humanos

capacitados, de material e equipamento públicos adequados e de vaga em escola

próxima a sua residência;

IV – apoio às entidades especializadas, públicas e privadas, sem fins lucrativos,

para  o  atendimento  ao  educando  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
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(...)

VII – preservação dos aspectos da formação integral do educando no ensino médio,

orientada para a continuidade dos estudos, a preparação básica para o trabalho e o

exercício da cidadania;

VIII – dotação da rede pública de ensino de condições físicas e equipamentos que

sejam adequados ao desenvolvimento de suas atividades educacionais e permitam o

acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

(…)

X – oferta de educação infantil gratuita em creche e pré-escola às crianças com até

cinco anos de idade, com a garantia de acesso ao ensino fundamental;

XI – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,

segundo a capacidade de cada um;

XII – oferta e organização de ensino noturno regular e de educação de jovens e

adultos, adequadas às condições do educando;

XIII  – disponibilização de recursos e serviços de comunicação e informação que

permitam  a  produção,  a  difusão  e  o  acesso  ao  conhecimento  e  à  informação,

necessários à formação do educando;

(...)

XVI  –  atendimento  ao  educando,  na  educação  básica,  por  meio  de  programas

suplementares de fornecimento de material didático escolar, transporte, alimentação e

assistência à saúde;

XVII  – ensino fundamental,  ensino médio e educação profissional adequados ao

atendimento  das  crianças  e  dos  adolescentes  sob  medida  de  proteção  e  dos

adolescentes que estejam cumprindo medida socioeducativa;

XVIII – progressiva oferta do ensino fundamental em tempo integral;

XIX – oferta de ensino fundamental, ensino médio e educação profissional à pessoa

em situação de privação de liberdade.

§ 3º – Compete ao Estado recensear a população escolarizável da educação básica

e, mediante instrumentos de controle, zelar pela frequência à escola.”.

Art.  3º – O  caput do art. 200 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 200 – Observada a base nacional comum dos currículos da educação básica,

os  sistemas  de  ensino  e  os  estabelecimentos  escolares  complementarão  os

conteúdos curriculares em conformidade com as características regionais e locais da

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.”.

Art. 4º – Os §§ 3º e 4º do art. 201 da Constituição do Estado passam a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 201 – (...):

§ 3º – A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento

das  necessidades  do  ensino  obrigatório,  no  que  se  refere  à  universalização,  à

garantia de equidade e ao padrão de qualidade, nos termos do plano estadual de

educação, observadas as diretrizes nacionais da educação.

§ 4º  – A educação básica pública terá como fonte adicional  de financiamento a

contribuição social do salário-educação, na forma da legislação federal.”.

Art.  5º – O  caput do art. 202 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 202 – Será dada ampla divulgação, no órgão oficial e em meios digitais de

acesso público, até o dia dez de março de cada ano, ao demonstrativo da aplicação

dos  recursos  previstos  no  art.  201,  por  município  e  por  atividade,  e  às  versões

simplificadas desses documentos.”.

Art. 6º – Os incisos I e III do art. 206 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 206 – (...):

I – baixar normas complementares para o sistema estadual de educação;

(...)

III – credenciar, recredenciar e supervisionar as instituições de ensino integrantes

do sistema estadual de educação e autorizar o funcionamento, reconhecer, renovar o

reconhecimento  e  avaliar  os  seus  cursos  de  educação  básica,  profissional  e

superior;”.

Art. 7° – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Paulo Lamac – Agostinho Patrus Filho – Alencar da Silveira Jr.  – Anselmo José
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Domingos  –  Antônio  Carlos  Arantes  –  Arnaldo  Silva  –  Cabo  Júlio  –  Celinho  do

Sinttrocel – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir

–  Durval  Ângelo  –  Geraldo  Pimenta  –  Glaycon  Franco  –  Hely  Tarqüínio  –  Ione

Pinheiro – Isauro Calais – João Alberto – João Leite – João Magalhães – Leonídio

Bouças – Noraldino Júnior – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia –

Tony Carlos – Wander Borges.

Justificação:  Submetemos à  apreciação dessa Casa Legislativa  o  projeto  de  lei

anexo, que altera dispositivos da Constituição do Estado que tratam da educação.

Esta proposta de emenda à Constituição guarda semelhança com a Proposta de

Emenda à Constituição nº 48/2013, arquivada em janeiro deste ano devido ao final da

legislatura. Nesta nova proposta, temos a alteração dos artigos 196, 198, 200, 201,

202 e 206 da Constituição do Estado.

As  alterações  propostas  visam,  sobretudo,  adequar  os  artigos  à  redação  da

Constituição Federal, alinhando o Texto Constitucional Estadual à legislação federal e

às  mudanças  das  concepções  educacionais,  ampliando o  dever  do  Estado  em

relação à educação e conferindo maior coerência ao texto legal.

A proposta visa também garantir que seja dada ampla divulgação da aplicação dos

recursos  destinados  à  educação  não  somente  no  órgão  oficial,  mas  também  em

meios digitais de acesso público e em versões simplificadas.

Diante da importância de atualização da Constituição Mineira em face da legislação

federal,  especialmente  no  que  tange  à  Constituição  Federal,  e  da  urgência  da

universalização da educação básica, contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposta de emenda à Constituição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Nozinho e

outros. Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 30/2015, nos termos do §

2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.865/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 215/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Locutores de Rádio Comunitária-NC,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Locutores de Rádio

Comunitária-NC, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Locutores de Rádio Comunitária-NC, entidade com

objetivos culturais e sem fins lucrativos, congrega pessoas físicas da sociedade civil

que residam ou tenham sede nas áreas atingidas por sua transmissão.

Defendendo  a  institucionalização  do  direito  de  comunicar,  a  associação  busca

contribuir com a democratização dos meios de comunicação e de informações, dando

oportunidade à difusão de ideias, tradições e hábitos sociais locais,  propagando a

música nacional e promovendo o intercâmbio cultural entre as várias comunidades

organizadas.  Além disso,  presta serviços de utilidade pública,  auxiliando a defesa

civil, e promove cursos de capacitação radiofônica.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  deputados  para  que  essa

entidade seja declarada de utilidade pública.

– 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 1.866/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 216/2011)

Declara de utilidade pública a Associação de Congados e Moçambique de Nossa

Senhora do Rosário e São Benedito de Araxá, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Congados  e

Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Araxá, com sede no

Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  de  Congados  e  Moçambique  de  Nossa  Senhora  do
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Rosário  e  São Benedito  de  Araxá está  em  pleno e  regular  funcionamento desde

29/8/1995,  cumprindo suas  finalidades  estatutárias  e  sociais  no  que  concerne às

atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A entidade, sem fins lucrativos, tem por objetivo desenvolver em seus membros o

gosto pela cultura musical e danças folclóricas, além de tornar possível o acesso de

todos aos conhecimentos musicais, folclóricos e religiosos.

A associação desenvolve um trabalho de integração entre os poderes públicos e as

entidades privadas com o objetivo de obter maior êxito em seus projetos e programas

culturais, visando perpetuar a cultura afro, destacando os eventos do dia 13 maio, em

referência  à  Abolição  da  Escravatura,  momento  que  já  obteve  o  reconhecimento

público pela comunidade de Araxá, que, por intermédio da Lei Municipal n.º 3.370, de

30/3/1998, a reconheceu de utilidade pública municipal.

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos culturais de suma relevância na

comunidade onde atua e por apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei nº

12.972,  de  27/7/1998,  alterada pelas  Leis  nºs  15.294,  de  5/8/2004,  e  15.430,  de

3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto apresentado.

– 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 1.867/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 217/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Luzense  dos  Empreendedores

Autônomos – Alea –, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Luzense  dos

Empreendedores Autônomos – Alea –, com sede no Município de Luz.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Luzense dos Empreendedores Autônomos, com sede no
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Município  de  Luz,  é  uma entidade civil  sem  fins  lucrativos.  Tem como objetivo  a

defesa econômica e social da categoria dos empreendedores autônomos nas áreas

de roupas, alimentação, artesanato e artes plásticas.

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,  é  justa a declaração de sua

utilidade pública.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.868/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 219/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Real Cultura Artística – Arca –, com sede

no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Real Cultura Artística –

Arca –, com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Real Cultura Artística, com sede no Município de Campo

Belo, é sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, tendo

por  finalidade  cultivar  a  arte  musical  e  iniciativas  comunitárias,  visando  prestar

assistência a alunos carentes.

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,

modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e tem diretoria formada

por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à comunidade e, diante

do exposto, contamos com o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.869/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 220/2011)

Declara de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Aprendizes do Evangelho,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Aprendizes do

Evangelho, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  Grupo da  Fraternidade Aprendizes  do  Evangelho,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos ou político-

partidários, de caráter assistencial e de duração indeterminada. Podemos destacar

entre os objetivos do referido grupo a prática da caridade espiritual, moral e material.

A referida instituição funciona regularmente há mais de dois anos, e sua diretoria é

composta  de  pessoas  idôneas,  que  não  percebem  nenhuma remuneração  pelas

funções que exercem.

Considerando-se a importância e a relevância da entidade, esperamos contar com

o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.870/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 237/2011)

Declara de utilidade pública a Ação Social da Catedral Basílica de Mariana, com

sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Ação Social da Catedral Basílica de

Mariana, com sede no Município de Mariana.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Associação  beneficente,  educacional  e  cultural  sem  fins  lucrativos,

fundada  em  20/12/1970,  tem  por  objetivos  apoiar:  obras  de  assistência  social  e

amparo à infância e à maternidade; dispensário médico-dentário; escola doméstica,

com cursos teóricos e práticos de corte e costura, bordados, enfermagem do lar e

decoração do lar; e cursos de alfabetização e supletivos. Além disso, auxilia obras

educacionais de amparo a adolescentes carentes.

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

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.871/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 238/2011)

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião

do Vale do Piranga, com sede no Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Microrregião do Vale do Piranga, com sede no Município de Ponte Nova.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  da  Microrregião  do  Vale  do

Piranga é entidade civil sem fins lucrativos que não remunera os membros da sua

administração sob nenhum pretexto, reverte a totalidade de suas receitas apuradas à

consecução de suas finalidades estatutárias e tem por objetivo fundamental promover

o planejamento e a execução integrada de serviços na área da saúde, desenvolvidos

na região compreendida no território dos municípios consorciados ou jurisdicionados.

A instituição preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa

Legislativa à aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.872/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 240/2011)

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na

Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais – Ittaf-MG –, com sede no Município

de Ibiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais – Ittaf-MG –, com

sede no Município de Ibiá.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Entidade civil  pública, sem fins lucrativos, fundada em 20/2/2001, o

Instituto  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na  Agricultura  Familiar  do  Estado de

Minas Gerais – Ittaf-MG – tem por finalidades a pesquisa, a transferência e a difusão

de tecnologias agropecuárias, visando ao desenvolvimento local sustentável agrário e

agrícola, com ênfase na agricultura familiar.  Promove ainda o desenvolvimento de
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formas  associativas,  cooperativas  e  de  organização de sistema de autogestão na

produção,  beneficiamento,  industrialização,  comercialização de  produtos agrícolas,

além da elaboração e implementação de projetos relacionados à educação básica,

saúde, comunicação e a formação técnica profissional.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  12.972,  de

27/7/1998.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.873/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 244/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Espaço Vida, com sede no Município de

Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Espaço Vida, com sede

no Município de Extrema.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Espaço Vida, com sede no Município de Extrema, tem

por  finalidade  a  assistência  social  e  educacional,  sem  nenhuma  discriminação.

Encontra-se legalmente amparada e  obedece às exigências  da  Lei  nº  12.972,  de

27/7/1998.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem .

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.874/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 255/2011)

Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os serviços públicos de saneamento básico compreendem:

I – os sistemas de abastecimento de água, definidos como o conjunto de obras,

instalações e equipamentos que têm por finalidade captar, aduzir, tratar, reservar e

distribuir água;

II  –  os  sistemas  de esgoto,  definidos como o  conjunto  de  obras,  instalações e

equipamentos  que  têm  como  finalidade  coletar,  recalcar,  transportar  e  tratar

previamente ao destino final as águas residuárias ou servidas;

III – o sistema de coleta, reciclagem, tratamento e disposição final dos lixos urbano,

doméstico e industrial.

Art.  2º  –  Ficam  as  concessionárias  de  serviço  público  de  saneamento  básico

obrigadas a  apresentar  cronograma de  implantação de estação de tratamento  de

esgoto – ETE – em todas as localidades por elas operadas.

Art.  3º – Na elaboração do cronograma a que se refere o artigo anterior,  serão

priorizadas as localidades de acordo com os seguintes critérios:

I – maior volume de esgoto produzido e lançado sem tratamento;

II – maior grau de deterioração do meio ambiente em virtude do lançamento de

esgoto não tratado.

Art.  4º  –  Os  investimentos  necessários  para  a  implantação  das  ETEs  são  de

responsabilidade  das  concessionárias  de  serviço  público  de  saneamento  básico,

integrando a estrutura de custos dos serviços, sem ônus para o poder concedente.

Art. 5º – A concessionária do serviço público de saneamento básico terá prazo de

até  cinco  anos  para  a  implantação  do  serviço  de  tratamento  de  esgoto  nas

localidades onde haja cobrança de tarifa de esgoto por período superior a dez anos.

Parágrafo único – O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará:

I – suspensão imediata da cobrança de tarifa de esgoto na localidade;
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II  – pagamento de multa ao poder concedente, correspondente a 1 Ufemg (uma

Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais) por habitante, por ano.

Art. 6º – O cronograma a que se refere o art. 1º será enviado para apreciação do

Poder Legislativo competente em até cento e oitenta dias contados da publicação

desta lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Minas Gerais é conhecida como “a caixa-d’água do Brasil”  devido à

quantidade de rios que aqui nascem ou recebem importantes afluentes e fornecem

recursos hídricos para dez estados brasileiros. Essa enorme quantidade de recursos

hídricos amplifica a responsabilidade do nosso estado na implementação de políticas

de proteção das águas e combate às atividades degradadoras do ciclo hidrológico.

A escassez anunciada da água disponível para uso no planeta – a previsão é de

que em 2030 ocorrerá o estresse hídrico – exige de todos, em particular da “caixa-

d’água do Brasil”, medidas urgentes para alterar esse quadro.

O tratamento dos efluentes e dos esgotos urbanos, industriais e outros, antes do

seu lançamento nas águas fluviais, é um dos investimentos prioritários na tentativa de

parar o relógio da catástrofe anunciada da falta de água disponível para as próximas

gerações.

Este projeto de lei  se propõe a dar efetividade à Política Estadual  de Recursos

Hídricos  –  Lei  nº  11.504,  de  1994  –,  que  em  seu  art.  5º  dispõe  que  o  Estado

promoverá o planejamento de ações integradas nas bacias hidrográficas, com vistas

ao  tratamento  de  efluentes  e  de  esgotos  urbanos,  industriais  e  outros,  antes  do

lançamento nos corpos receptores. Essa é uma determinação da lei  que urge ser

implementada de forma sistemática no âmbito do Estado, e não de forma esporádica

como vem ocorrendo hoje.

Não nos podemos esconder atrás do argumento de insuficiência de recursos para

esse  tipo  de  investimento,  pois  cada  real  investido  na  ampliação  da  rede  de

fornecimento  de  água  tem  como consequência  o  aumento  do  volume de  esgoto

lançado.  A  inexistência  de  tratamento  adequado  para  as  águas  servidas  pode
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significar  a  impossibilidade  de  utilização plena da própria  rede de distribuição de

água, em futuro muito próximo.

A aprovação deste projeto de lei  cumpre também dispositivo da Constituição do

Estado  que  determina,  em  seu  art.  40,  §  2º,  inciso  III,  que  lei  disporá  sobre  a

obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado.

– 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 1.875/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 254/2011)

Institui  a Política de Criação de Parques Ecológicos na Região Metropolitana de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica instituída a Política de Criação de Parques Ecológicos na Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  com  vistas  à  constituição  de  unidades  de

conservação da vida natural e de áreas de lazer para a população.

Art. 2º – A política de que trata esta lei tem os seguintes objetivos:

I – a preservação do meio ambiente;

II – a realização de pesquisas ecoambientais;

III – o uso sustentável de recursos naturais;

IV – a promoção de lazer e educação ambiental na Região Metropolitana de Belo

Horizonte.

Art. 3º – São diretrizes da política de que trata esta lei:

I – contribuir para a preservação dos recursos hidrográficos e das espécies vegetais

e animais na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

II – melhorar a qualidade de vida da população;

III – incentivar a educação e o lazer ecológico.

Art.  4º  –  Na  implantação  da  política  de  que  trata  esta  lei,  compete  ao  Poder

Executivo:

I – realizar levantamentos das áreas com potencial para serem transformadas em

parques ecológicos;

II – especificar os limites das áreas dos parques ecológicos;
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III  – criar as condições para a constituição de centros de educação e pesquisas

ambientais no interior dos parques;

IV – promover eventos e atividades que propiciem lazer e educação ambiental.

Art.  5º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria.

Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A cada  dia,  fica  mais  evidente  a  necessidade  de  iniciativas  que

contribuam  efetivamente  para  a  preservação do  meio  ambiente.  O  objetivo  desta

proposição é transformar a criação de parques ecológicos na Região Metropolitana

de Belo Horizonte – RMBH – em uma política pública, visando a melhorar a qualidade

de vida da população. As experiências com a implantação de parques ecológicos em

outros estados têm demonstrado a importância da preservação ambiental  para as

áreas urbanas.  Os parques  propiciam, além de atividades de lazer,  atividades  de

educação ambiental da população. A recente constituição do arranjo de gestão da

RMBH  possibilita  as  condições  político-administrativas  adequadas  para  a

implementação da política que se propõe. Pela relevância da matéria, conto com o

apoio dos nobres pares à sua aprovação.

–  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 1.876/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 251/2011)

Isenta do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação –  ICMS –  a  saída  de  fertilizantes  agrícolas  derivados  da pedra  de

verdete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  isenta  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
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Mercadorias  e  sobre  Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  a  saída,  em  operação  estadual  ou

interestadual, de fertilizantes agrícolas derivados, direta ou indiretamente, da pedra

de verdete.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, pedra de verdete é o mineral silicatado de

potássio que constitui matéria-prima para a produção do termofosfato de potássio.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Inserido  no  contexto  do  desenvolvimento  sustentável,  o  Estado de

Minas Gerais tem buscado formas de impulsionar e otimizar a atuação dos indivíduos

e das empresas privadas na economia, sem gerar repercussão ambiental negativa.

No  que  se  refere  à  agricultura,  a  maior  parte  dos  fertilizantes  gera  inúmeros

gravames  ambientais,  fugindo,  portanto,  à  concepção  de  desenvolvimento

sustentável.  Nesse  tocante,  mostra-se  de  extrema  importância  incentivar  a

exploração  da  pedra  de  verdete.  Mineral  silicatado  de  potássio  encontrado  em

abundância  na  região  Noroeste  do  Estado,  a  pedra  de  verdete  constitui  uma

alternativa ao suprimento de potássio para a agricultura, já que é matéria-prima para

a  produção  do  termofosfato  de  potássio.  O  Brasil  importa  anualmente  mais  de

2.600.000 toneladas de matérias-primas e produtos intermediários de potássio para

fertilizantes, a um custo de cerca de U$600.000.000,00 (informação disponível em:

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisas/pesquisa.php?ref_pesquisa=126).

Assim, incentivar a exploração e a comercialização interna da pedra de verdete,

bem como de seus derivados, tem direta relação com o favorecimento do superávit

da balança comercial brasileira.

Ademais, a concessão de isenção fiscal aos fertilizantes em cuja composição figure

a pedra de verdete culminaria na redução dos custos de aquisição de fertilizantes e

em mais capacidade produtiva. Vale ressaltar que tais fertilizantes não contaminam o

solo, o que torna sua utilização oportuna também sob o aspecto ambiental.

No  que  se  refere  aos  aspectos  jurídicos,  o  projeto  encontra-se  em  perfeita
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consonância com o ordenamento pátrio. Determina o art. 14 da Lei Complementar

Federal nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 2000:

“Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no

caput,  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição”.

Como a exploração e a comercialização da pedra de verdete e de seus fertilizantes

ainda não ocorrem no Estado, não há que se falar em exação tributária. Diante disso,

a  concessão  de isenção  fiscal  às  operações  relacionadas  com tais  produtos  não

configura a renúncia de receita preceituada na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por  ser  oportuno,  contamos com o  apoio  dos  nobres  pares à 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 1.877/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 250/2011)

Dispõe sobre a  fabricação de medicamentos genéricos pela  Fundação Ezequiel

Dias – Funed.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Poder Executivo destinará à Fundação Ezequiel Dias – Funed – 50%

(cinquenta por cento) do lucro líquido resultante da exploração da Loteria do Estado

de Minas Gerais, conforme o disposto no art. 4º da Lei nº 6.265, de 18 de dezembro

de 1973, alterado pelas Leis nºs 7.857, de 18 de novembro de 1980, e 9.924, de 20

de julho de 1989.
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Parágrafo único – O recurso estabelecido no  caput  será utilizado na aquisição de

matéria-prima  para  a  fabricação,  pela  instituição,  de  medicamentos  genéricos

necessários  às  atividades  de órgãos  estaduais,  instituições públicas,  autarquias  e

outras, bem como para o atendimento a estabelecimentos particulares.

Art. 2º – O recurso previsto no art. 1º desta lei será concedido por tempo limitado,

até que a atividade se torne autossustentável.

Parágrafo único – A utilização dos recursos indicados no caput será detalhada na

prestação  de  contas  encaminhada  ao  Conselho  Fiscal  da  Funed,  órgão  de

fiscalização financeira e contábil da entidade, cuja composição é definida no art. 18

do Decreto nº 15.616, de 16 de julho de 1973.

Art. 3º – No prazo de trinta dias contados da data da publicação desta lei, a Funed

se cadastrará no Ministério da Saúde para a fabricação de medicamentos genéricos,

bem  como  para  a  aplicação  de  testes  que  comprovem  a  bioequivalência  de

medicamentos dessa categoria.

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, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Lei  dos Medicamentos Genéricos, promulgada em 10/2/1999,  em

vigor a partir  de 9/8/1999, pode ser considerada uma significativa vitória social do

País, desde que os primeiros desses medicamentos chegaram às farmácias.

Se no Brasil acontecer o que ocorreu nos Estados Unidos e na maioria dos países

europeus, o preço dos medicamentos deve apresentar uma queda de 30 a 55% nos

próximos quatro anos.

A aplicação dessa lei possibilitará ao consumidor, cada vez mais sacrificado quando

da compra de medicamentos, a liberdade de pesquisar, a partir do que foi receitado

pelo médico, a alternativa menos dispendiosa para cuidar da própria saúde e da de

seus dependentes.

Do ponto de vista comercial, a grande diferença de preços entre os medicamentos

genéricos e os originais se deve às consideráveis despesas realizadas pelos grandes
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laboratórios  com  pesquisas  e  publicidade  em  torno  dos  nomes  de  fantasia,

naturalmente embutidas no custo final da mercadoria.

Do ponto de vista terapêutico, os medicamentos genéricos produzem no organismo

o mesmo efeito que os remédios de marca comercial, também chamados de originais.

Não se trata de trocar um medicamento por outro diferente que produza um efeito

parecido, mas sim de substituí-lo por uma formulação exatamente idêntica, com a

mesma substância, cuja ação no organismo é igual  à do original.  Muda apenas a

embalagem, que trará o nome do princípio ativo do medicamento.

Para ser registrado como genérico, o medicamento passa por uma bateria de testes

para  comprovar  sua bioequivalência,  ou  seja,  para  atestar  que a capacidade e a

velocidade de absorção da substância no organismo são as  mesmas do remédio

original. Esses testes são caros – custam de US$80.000,00 a US$10.000,00 cada um

– e  demorados,  já  que,  por  enquanto,  apenas  quatro  instituições  no  País  foram

cadastradas  pelo  Ministério  da  Saúde  para  fazê-los:  Universidade  Federal  de

Campinas – Unicamp –, Universidade de São Paulo – USP –, Universidade do Ceará

e Instituto Noel Nutels, no Rio de Janeiro. E é exatamente isso que poderá atrasar a

chegada de mais genéricos ao mercado.

Com  a  aprovação  da  Lei  dos  Medicamentos  Genéricos,  os  laboratórios

multinacionais fabricantes dos originais se mobilizaram, buscando não perder uma

fatia  importante  do  mercado,  e  se  posicionam  como  prováveis  produtores  de

genéricos,  que  certamente  trariam  embutido  no  preço o  alto  custo  publicitário  do

produto.

Desde  1973,  Minas  Gerais  conta  com  a  Fundação  Ezequiel  Dias  –  Funed  –,

entidade de direito privado que goza de grande respeito e credibilidade nacionais pela

excelência do trabalho desenvolvido, e que tem como uma de suas competências

legais  “elaborar  e  fabricar  produtos  biológicos,  profiláticos  e  medicamentos

necessários às atividades de órgãos estaduais, instituições públicas, autárquicas e

outras, bem como de estabelecimentos particulares” (Decreto nº 15.611, de 16/7/73,

art. 3º, V).

Apoiada pelo governo, a Funed reuniria amplas condições de participar, em parceria

com  o  Ministério  da  Saúde,  do  processo  de  aceleração  da  produção  de
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medicamentos  genéricos,  assim  como da aplicação  de  baterias  de  testes  para  a

comprovação da bioequivalência de produtos dessa categoria, o que viria a beneficiar

a todos os cidadãos, notadamente aos de baixa renda.

A  citada  participação  da  Funed  em  relação  aos  medicamentos  genéricos

representaria o posicionamento de Minas Gerais em um momento histórico da saúde

da  Nação,  aliviando  o  cidadão  das  grandes  arbitrariedades  a  que  vem  sendo

submetido  pela  indústria  farmacêutica  multinacional,  em  uma  batalha  em  que  o

grande beneficiado seria o consumidor, motivo pelo qual solicitamos aos nobres pares

a aprovação do projeto que ora apresentamos.

– 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 1.878/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 248/2011)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a política estadual de medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2001, fica acrescido dos

seguintes incisos VII e VIII:

“Art. 3º – (...)

VII – garantia do fornecimento gratuito de medicamentos, especialmente os de uso

continuado,  aos  idosos  que  comprovem  ter  mais  de  30%  de  sua  renda  mensal

comprometida com a aquisição de medicamentos e às entidades de atendimento às

pessoas idosas;

VIII  – garantia  do fornecimento gratuito  de medicamentos de uso continuado às

pessoas com doenças crônicas e às entidades que prestam atendimento a pessoas

com doenças crônicas.”.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Constituição da República é clara ao dizer que a saúde é direito de

todos e dever do Estado, corroborando o princípio da dignidade humana, em seu art.
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196. Estabelece também que o poder público deve promover ações que garantam

esse direito, entre as quais, a distribuição de medicamentos necessários à saúde da

população.

A política  de  saúde  em  vigor  no  Brasil,  disciplinada  por  legislações  federais,

estaduais  e  normatizações  do  Poder  Executivo,  busca  atender  a  todas  as

necessidades  da  população  de  forma  equânime,  levando  em  consideração  suas

diferenças e prioridades. Contudo, ainda há lacunas na lei, o que leva cidadãos a

buscar medidas judiciais que garantam o acesso a medicamentos, o que é um direito

e  uma  garantia  fundamental  à  saúde.  As  estatísticas  de  liminares  judiciais  para

concessão de medicamentos vêm aumentando gradativamente em Minas Gerais.

Estudando  a  Lei  nº  14.133,  de  2001,  que  dispõe  sobre  a  política  estadual  de

medicamentos,  verifica-se  que  não  há  garantias  explícitas  de  fornecimento  de

medicamentos, por parte do poder público,  aos idosos e a pessoas com doenças

crônicas na legislação mineira.

O  Estatuto  do  Idoso  e  a  Política  Nacional  de  Medicamentos  têm  em  seus

dispositivos a garantia de aquisição e fornecimento de medicamentos de uso contínuo

e  essenciais  aos  idosos  e  a  portadores  de  “doenças  consideradas  de  caráter

individual  que,  a  despeito  de  atingir  número  reduzido  de  pessoas,  requerem

tratamento  longo  ou  até  permanente,  com  o  uso  de  medicamentos  de  custos

elevados” (item 3.3 da Portaria nº 3.916/MS/GM, de 30/10/1998).

Entretanto, a legislação do Estado de Minas Gerais não contempla tais garantias,

fazendo com que idosos e pessoas com doenças crônicas tenham, muitas vezes, que

recorrer ao Judiciário para obter os medicamentos que lhes são necessários.

Quanto  ao  aspecto  da  constitucionalidade,  o  projeto  não  padece  de  vício  de

iniciativa,  uma vez que está assegurada,  na  Constituição Federal,  a  competência

concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal para legislar sobre saúde,

sendo também notório o aprimoramento que traz à legislação em vigor.

Propomos este projeto de lei com o intuito de aprimorar a legislação existente e

promover a dignidade humana de idosos e de pessoas com doenças crônicas.

Por cumprir todos os requisitos legais, acreditamos na acolhida deste projeto por

nossos ilustres pares.
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– 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 1.879/2015

(Ex-Projeto de Lei n° 242/2011)

Dispõe  sobre  a  reserva  de  espaço  para  mensagens  de  aviso  sobre  pessoas

desaparecidas  em  veículos  de  transportes  coletivos  intermunicipais,  boletos  de

prestação de contas e avisos e cobranças de serviços de empresas concessionárias

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º  –  Os  contratos  de  concessão  de  serviços  de  transportes  coletivos

intermunicipais e das concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos

incluirão cláusula que torne obrigatória a reserva de espaço, no interior dos veículos

de  transportes  coletivos  intermunicipais  e  nos  boletos  e  nos  extratos  das

concessionárias, para a afixação de cartazes e divulgação de fotos e contatos sobre

aviso de pessoas desaparecidas.

Art. 2º – Os cartazes serão afixados no interior dos veículos de transportes coletivos

intermunicipais e nas áreas de acesso ao público nas repartições administrativas das

empresas públicas e concessionárias, e a divulgação de fotos e formas de contatos

se dará por meio de impressão em boletos, extratos de contas e avisos enviados aos

consumidores.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O número de pessoas desaparecidas, sejam crianças, adultos, idosos

ou pessoas  portadoras  de  deficiências  mentais  e  doenças  degenerativas  é  muito

grande e causa muita apreensão aos familiares. Portanto, todo meio de divulgação

que atinja o território do Estado facilitará a divulgação e a forma de contato. Assim, os

veículos  de  transportes  coletivos  intermunicipais  e  as  empresas  prestadoras  de

serviços públicos e concessionárias contribuirão para a veiculação e divulgação dos

avisos, cumprindo função social de importância relevante.

Esta proposta soma-se às demais iniciativas existentes para aumentar a divulgação
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de fotos, telefones de contato e endereços para ajudar os milhares de pessoas que

sofrem o drama de ter familiares desaparecidos.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.880/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 218/2011)

Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a programas de recuperação de

dependentes químicos no Estado e altera o art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de

1997,  que  cria  o  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de

Entorpecentes – Funpren – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O  crédito  tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  Operações  relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, inscrito em dívida ativa

até 31 de dezembro de 2006, poderá ser quitado com desconto de 50% (cinquenta

por cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora, desde que o sujeito passivo

apoie  financeiramente  programa  de  recuperação  de  dependentes  químicos  no

Estado, nos termos desta lei.

§ 1º – O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário inscrito em dívida

ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo

sujeito passivo.

§ 2º – O desconto de que trata o caput deste artigo incidirá sobre o crédito tributário

calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho de 2004, no caso de aplicação

dessa lei.

Art. 2º – Poderão ser beneficiados por esta lei  programa ou serviço de atenção,

tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional e redução de danos sociais

e à saúde de pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias

psicoativas,  realizado  no  âmbito  hospitalar  ou  extra-hospitalar,  por  entidade  ou

organização pública, não governamental ou privada, também por meio de parceria ou



377
____________________________________________________________________________

convênio, em conformidade com as normas estabelecidas pelas legislações federal e

estadual para o seu funcionamento e cadastramento.

Art. 3º – Para fazer jus ao desconto de que trata o  caput do art. 1º desta lei, o

sujeito  passivo,  observados os  prazos,  a forma e as condições estabelecidos em

regulamento, deverá:

I – requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;

II – comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do

valor  dispensado ao Fundo Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização e Repressão de

Entorpecentes – Funpren.

§ 1º – A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do caput deste artigo

importa confissão do débito tributário.

§ 2º  –  Os  valores repassados ao Funpren serão destinados exclusivamente ao

financiamento  de  programas  específicos  de  tratamento,  recuperação e  reinserção

social de dependentes químicos de que trata esta lei.

§ 3º – Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os repasses de

que  trata  o  §  2º  poderão,  a  critério  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  ser

efetuados parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

Art. 4º – Sobre o valor do desconto de que trata o caput do art. 1º, bem como sobre

os valores repassados nos termos do § 2º do art. 3º, não serão devidos honorários

advocatícios.

Art.  5º  –  O  sujeito  passivo  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do

benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  multa

correspondente a cinco vezes o valor do benefício, sem prejuízo de outras sanções

civis,  penais  ou tributárias,  e ao pagamento,  com todos os acréscimos legais,  do

crédito tributário dispensado nos termos do caput do art. 1º.

Art. 6º – As entidades representativas das associações de prevenção, tratamento,

reinserção social e ocupacional, redução de danos sociais e à saúde e pesquisa terão

acesso à documentação referente aos programas financiados nos termos desta lei.

Art. 7º – O caput do art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso V que segue:

“Art. 2º – São beneficiários do Funpren órgãos ou entidades públicas ou privadas
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que atuem nas áreas de prevenção, recuperação, fiscalização e repressão ao uso de

entorpecentes e que destinem recursos para:

(...)

V – a realização de programas de tratamento, redução de danos sociais e à saúde,

reinserção social e ocupacional de dependentes.”.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O uso abusivo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, tem sido uma

preocupação  constante  de  toda  a  sociedade.  O  problema atinge  não  apenas  as

famílias dos dependentes, mas também a todos nós que sofremos com a violência

gerada pelo tráfico de drogas. A solução dessa questão está intimamente relacionada

à recuperação desse dependente, uma vez que, além de trazer benefícios óbvios no

âmbito familiar, permite a redução da demanda por drogas.

O objetivo do projeto ora apresentado é justamente proporcionar recursos para as

instituições responsáveis pelo tratamento de pacientes com esse tipo de transtorno,

ao  conceder  incentivo  fiscal  às  empresas  que  apoiarem  financeiramente  essas

instituições. Salientamos que a nossa iniciativa está em consonância com a política

nacional sobre drogas (arts.  24 e 68 da Lei Federal nº 11.343, de 23/8/2006, que

institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad – e prescreve

medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e

dependentes de drogas), bem como com a estadual (art. 5º, V, do Decreto nº 44.360,

de 24/7/2006, que institui a Política Estadual sobre Drogas e cria o Sistema Estadual

Antidrogas).

Ressaltamos que a proposição também se encontra em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, uma vez que o incentivo previsto incide sobre os créditos

tributários  do  ICMS  inscritos  em  dívida  ativa,  não  comprometendo,  portanto,  a

arrecadação corrente  do  imposto.  Além  disso,  como já  aconteceu no  passado,  a

possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos, que em geral

são de difícil recebimento.

A alteração  do  art.  2º  da  Lei  nº  12.642,  de  1997,  que  cria  o  Funpren,  faz-se
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necessária  para  estabelecer  como  beneficiárias  de  recursos  desse  fundo  as

entidades  que  promovam  programas  de  tratamento  de  dependentes  químicos.

Salientamos que essa previsão constitui uma das diretrizes da Política Estadual sobre

Drogas.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos para a solução

desse grave problema que aflige toda a sociedade.

– 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 1.881/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 213/2011)

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas – Pró-

Cooperação –, sob a gestão de trabalhadores, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à  Recuperação  de

Empresas – Pró-Cooperação –, sob gestão de trabalhadores.

Parágrafo único – Considera-se gestão de trabalhadores a feita por aqueles que

aos poucos vão assumindo a empresa em dificuldades financeiras.

Art.  2º  –  O  desenvolvimento  da  recuperação  de  empresas,  sob  gestão  de

trabalhadores estará compreendido nas normas jurídicas que regem a matéria e as

diretrizes dos programas governamentais, em especial a Lei nº 15.075, de 5/4/2004,

que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo.

Art. 3º – A Política Estadual de que trata esta lei terá como diretrizes:

I  –  evitar  a  desativação  de  empreendimentos  econômicos  por  motivo  de  crise

econômico-financeira, gerencial, tecnológica e comercial;

II – combater o desemprego, o desaquecimento econômico-empresarial e a queda

de arrecadação tributária;

III – incentivar a gestão dos trabalhadores através do cooperativismo em todos os

níveis da atividade econômica das empresas em processo de recuperação;

IV – incentivar a qualificação profissional dos trabalhadores vinculados aos projetos

específicos de recuperação de empresas nas diversas esferas;

V – o estímulo aos comércios interno e externo da produção das empresas em

recuperação.
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Art. 4º – São instrumentos da Política Estadual de que trata esta lei:

I – apoio creditício;

II – assistência técnica;

III – promoção e comercialização do produto;

IV – certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à comercialização.

Art.  5º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Aos poucos, trabalhadores vão assumindo empresas em dificuldades

financeiras,  conseguindo,  por  vezes,  reerguê-las,  evitando,  assim,  sua  própria

demissão,  resultado  que  seria  certo  se  as  medidas  de  autogestão  não  fossem

adotadas.

O sistema de autogestão, que ocorre quando os funcionários assumem o comando

da empresa em que trabalham, passando a ter o controle do capital e o poder de

decisão, já é responsável atualmente por cerca de centenas de empregos diretos em

projetos  conhecidos  no  Brasil.  São  muitos  os  casos  de  autogestão  no  País,

predominantemente  na  indústria  de  transformação.  Não  há  estudos  nem

levantamentos estatísticos sobre a abrangência da autogestão no País, mas estima-

se que, aumentando o número, se aumentariam os empregos diretos.

Pode-se  observar,  com  base  nos  casos  ocorridos  no  Estado,  que  os

empreendimentos  geridos  pelos  funcionários  que  organizam  cooperativas,

associações  ou  mesmo sociedades  anônimas  trazem  como  resultado  numerosos

casos  de  sucesso.  Esta  proposta  tem  como  objetivos:  evitar  a  desativação  de

empreendimentos econômicos por motivo de crise econômico-financeiro, gerencial,

tecnológica ou comercial; combater o desemprego, o desaquecimento econômico e a

queda da arrecadação tributária; incentivar a gestão dos trabalhadores em todos os

níveis da atividade econômica das empresas em processo de recuperação.

Tendo em vista que a proposta vem ao encontro do interesse em aquecer o sistema

econômico do Estado, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.882/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 212/2011)

Dispõe sobre a criação do Serviço Voluntário Ambiental no âmbito do Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Serviço Voluntário Ambiental no âmbito do Estado.

Parágrafo  único  –  Considera-se  o  Serviço  Voluntário  Ambiental  no  âmbito  do

Estado, para fins desta lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física

nas Unidades de Conservações Ambientais.

Art.  2º  –  O  Serviço  Voluntário  Ambiental  não  gera  vínculo  empregatício  nem

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Art. 3º – O Serviço Voluntário Ambiental será exercido mediante a celebração do

termo de  adesão  entre  a  entidade,  pública  ou  privada,  e  o  prestador  do  serviço

voluntário, devendo nele constar o objeto e as condições do seu exercício.

Parágrafo único – O Voluntário Ambiental deverá usar crachá durante o exercício de

sua atividade, conforme dispõe o Anexo I.

Art. 4º – Poderão os voluntários ambientais atuar exclusiva ou cumulativamente nas

áreas de:

I – educação ambiental;

II – monitoramento e gestão;

III – prestação de informações aos visitantes;

IV – manutenção de trilhas;

V – serviços administrativos;

VI – identificação de focos de incêndio e outros incidentes;

VII  –  grupos  de  resgate  ou  combate  a  incêndio,  desde  que  devidamente

supervisionados;

VIII – fiscalização.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I

Nome da instituição:

Endereço:

Área de atividade:

Nome do voluntário:

CPF:

Identidade:

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Partindo do princípio de que a cada dia nós nos conscientizamos da

necessidade  de  preservar  o  meio  ambiente,  muitas  pessoas  engajadas  nesse

processo não sabem como contribuir de forma efetiva.

Pode-se  definir  como  voluntário  toda  pessoa  que,  por  solidariedade  e

responsabilidade, doa seu tempo livre, trabalho e conhecimentos para beneficiar e

melhorar  a  qualidade  de vida  de  todos.  Não resta dúvida  de  que a  conservação

ambiental é essencial para se obter esta qualidade de vida.

O objetivo deste projeto é criar  o serviço do Voluntário Ambiental  no âmbito do

Estado de  Minas  Gerais,  dando  oportunidade  para  todos  os  que  desejam  e  não

sabem como ajudar a preservação ambiental, por meio de uma norma que facilite a

adesão a este tipo de serviço.

Nossos  parques  apresentam  uma  vegetação  diversificada  onde  encontramos

espécies centenárias, em sua maioria em extinção, necessitando, portanto, cada vez

mais de cuidados para que assim possam ser preservadas.

Existem hoje milhares de voluntários anônimos que doam parte do seu tempo às

mais  variadas  causas  e  iniciativas.  São  jovens,  universitários,  professores,

empresários e pessoas da terceira idade que, de alguma forma, estão engajados num

processo de transformação social para construir um País melhor.

O  cidadão  pró-ativo  envolvido  em  ações  voluntárias  contribui  para  a  sua

comunidade e, mais do que isso, torna-se um cidadão mais consciente e competente

em relação a sua vida profissional e social.

Considerando-se  a  realidade  sociocultural  e  os  muitos  desafios  e  situações
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conflitivas em que o jovem vive, a atividade voluntária se apresenta como um espaço

alternativo não só de inserção social e compromisso de cidadania responsável, mas

também como uma proposta que ajuda o jovem a conhecer a si mesmo e a descobrir

suas potencialidades.

Dessa forma, o voluntariado ambiental é uma alternativa para todo o jovem que

sonha com um mundo diferente,  mais  justo  e  igualitário,  que se preocupa com a

gravidade  dos  problemas  sociais  e  que  gosta  de  mobilizar  forças  amigas  para

idealizar projetos em vista do bem social. Quem nunca realizou um trabalho solidário

talvez  não  saiba  a  felicidade  que  ele  provoca  nos  voluntários  e  nas  pessoas

beneficiadas e a riqueza humanitária que ele promove no ambiente social.

No  Brasil,  desde  1997,  o  voluntariado  vem  se  articulando  em  nível  nacional  e

conquistando um grande público: foram implantados muitos centros de voluntariado

em vários estados do País; foi instituída a Lei nº 9.608, que rege o serviço voluntário;

foi estabelecido a data de 5 de dezembro como o Dia Nacional do Voluntário; em

2001, o 1º Congresso Brasileiro do Voluntariado abriu um debate metodológico sobre

a necessidade de se consolidar o voluntariado em nossa realidade.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para se levar a efeito a criação

do Serviço Voluntário Ambiental.

–  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 1.883/2015

Dispõe sobre o cargo de Diretor-Geral das Unidades do Sistema Prisional, Penal e

Socioeducativo.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Serão ocupados exclusivamente por servidores de carreira, o cargo de

Diretor-Geral  de  unidades  prisionais,  penais,  cadeias  públicas  e  unidades

socioeducativas da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art.  2º  –  O ocupante  do  cargo  de  Diretor-Geral  dos  estabelecimentos  referidos

deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I  –  ser  portador  de  diploma  de  nível  superior  de  Direito,  Psicologia,  Ciências

Sociais, Pedagogia ou Serviços Sociais;
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II – possuir experiência administrativa na área;

III – ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função.

Parágrafo único – O Diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades

e dedicará tempo integral à sua função.

Art.  3º  –  O  Diretor  de  estabelecimento  socioeducativa  será  preenchido

exclusivamente por servidores de carreira da área socioeducativa da Secretaria de

Estado de Defesa Social.

Art. 4º – O Diretor de estabelecimento prisional será ocupado exclusivamente por

agente da área prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Parágrafo único – Enquadram-se nos fins desta lei os estabelecimentos de prisão

provisória, as cadeias públicas, as casas de albergado, as penitenciárias, os presídios

e as unidades de cumprimento de medida de segurança.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Cabo Júlio

Justificação: A Lei nº 7.210, de 1984, a Lei de Execução Penal – LEP –, em seu art.

75,  define  critérios  objetivos  para  nomeação  para  os  cargos  de  diretores  de

estabelecimentos penais.

O Sistema de Defesa Social  era  composto  no  passado  quase inteiramente  por

servidores  contratados,  modelo  de  caráter  excepcional,  para  suprir  a  falta  de

servidores aprovados através de concurso publico.

Atualmente o sistema de defesa social vem substituindo esses servidores através

de concurso público, regra constitucional prevista no art. 37 da Constituição Federal,

que determina que o ingresso no serviço público se dará através de concurso público

de provas e títulos.

Não se  justifica,  então,  o  Estado de Minas Gerais  substituir  os  servidores sem

vínculo direto com a administração pública por servidores de carreira e, ao mesmo

tempo, permitir que seus gestores continuem sendo “estranhos ao sistema”, dando a

entender que, entre os quase 10 mil servidores concursados, muitos deles com curso

de especialização, pós-graduação e mestrado, não exista servidor competente para

direção.
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Ademais, a proposta em tela visa a prestigiar essa carreira do serviço público, que

durante muitos anos foi renegada ao descaso estatal.

Por analogia, se não se admite que comandantes de frações policial– militares e de

polícia civil sejam contratados, como admitir que diretores de presídios o sejam?

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.884/2015

Estabelece restrição para comercialização de aparelhos eletrônicos destinados a

promover  alterações  no  International  Mobile  Equipment  Identity  –  Imei  –  dos

aparelhos de telefonia móvel celular e similares e dá providências correlatas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A  comercialização  de  aparelhos  eletrônicos  destinados  a  promover

alterações no International Mobile Equipment Identity (Identificação Internacional de

Equipamento Móvel) – Imei – dos aparelhos de telefonia móvel celular ou similares

dependerá de autorização específica, a ser expedida pela Polícia Civil do Estado.

Parágrafo  único  –  Para  fins  desta  lei,  consideram-se  aparelhos  destinados  a

promover  alterações  no  Imei  aqueles  que,  mediante  recursos  de  hardware ou

software permitam  a  seu  operador  alterar,  total  ou  parcialmente,  ou  excluir,  a

identificação originalmente inserida pelo fabricante.

Art.  2º  –  Fica  proibida  a  comercialização  de  programas  de  computador  que

permitam  alterar,  total  ou  parcialmente,  ou  excluir  o  Imei  de  equipamentos  de

telefonia celular ou similares.

Art. 3º – A violação do disposto nesta lei sujeitará o infrator à apreensão do estoque

disponível no estabelecimento e à cassação da inscrição no cadastro de contribuintes

do ICMS.

§ 1º – Observado o contraditório e a ampla defesa, a cassação da inscrição no

cadastro de contribuintes do ICMS será aplicada pela Secretaria da Fazenda, que

poderá determinar, liminarmente, a suspensão da eficácia da inscrição estadual.

§ 2º – A cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, prevista no

caput deste artigo, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em comum ou

separadamente:
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I  –  o  impedimento  de  exercer  o  mesmo  ramo  de  atividade,  ainda  que  em

estabelecimento distinto;

II – a proibição de apresentar pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade.

§ 3º – As restrições previstas nos incisos I e II do § 2º deste artigo prevalecerão

pelo prazo de cinco anos contados da data de cassação da inscrição no cadastro de

contribuintes do ICMS.

Art. 4º – A fiscalização do cumprimento desta lei competirá à Secretaria de Estado

de Defesa Social e à Secretaria da Fazenda, conjuntamente, na forma estabelecida

por regulamento.

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

Sala das Reuniões, 6 de junho de 2015.

Gil Pereira

Justificação:  Esta  proposta  tem  o  objetivo  de  inibir  o  comércio  irregular  de

dispositivos  que  permitam  a  reativação  e  consequentemente  a  recolocação  no

mercado  de  aparelhos  resultantes  de  ilícitos,  coibindo  assim  a  prática  de  outros

crimes, tais como a receptação e o estelionato.

É  prevista  ainda  a  imposição  de  penalidade  administrativa  pela  eventual

comercialização dos dispositivos mencionados sem a necessária autorização policial,

materializada pela  apreensão do estoque disponível  no  estabelecimento infrator  e

pelo cancelamento da inscrição estadual.

Em razão do acima exposto, obrigatoriamente, a fiscalização do cumprimento da

legislação proposta  deverá competir,  conjuntamente,  às  Secretarias  de  Estado de

Defesa Social e de Fazenda, na forma de regulamento a ser editado posteriormente

pelo Poder Executivo.

Esta medida é, certamente, um passo no incremento da segurança pública do povo

mineiro,  desestimulando  os  crimes  de  roubo,  furto  e  receptação  de  aparelhos

celulares  e  similares,  gerando  sensível  alteração  na  sensação  de  segurança  da

população.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.885/2015

Institui o Dia Estadual do Leite.

Art. 1º – Fica instituído no Estado de Minas Gerais o Dia Estadual do Leite, a ser

comemorado, anualmente, no dia 1° de junho.

Art. 2º – O Dia Estadual do Leite fica incluído no Calendário Oficial do Estado de

Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Bosco

Justificação: No contexto do agronegócio, o setor leiteiro é uma atividade praticada

em todo o território nacional, em que os sistemas de produção leite são, em grande

parte,  administrados  seguindo as tradições de produção de cada região,  sendo a

maioria administrada por agricultores familiares e uma minoria por médios e grandes

produtores de leite.

O diferencial para Minas Gerais ser o maior produtor de leite no Brasil é a tradição

de  produção  de  leite  no  Estado,  a  localização  estratégica  de  Minas  Gerais  para

comercializar os produtos lácteos e o modelo de produção peculiar, que é a produção

de leite e bezerros com vacas mestiças, em pastos com semiconfinamento na seca.

Minas Gerais possui cerca de 330.000 produtores rurais que praticam a pecuária

bovina. Desse total, aproximadamente 280.000 são pecuaristas familiares, ocupando

área inferior a 100ha e com produção de até 200 litros de leite por dia.

A combinação entre a vocação histórica e cultural dos produtores, em especial os

agricultores familiares; a disponibilidade de área para a prática da atividade pecuária

leiteira;  a  prevalência  do  uso  de  pastagens  nos  sistemas  de  produção;  a

caracterização racial predominante do rebanho leiteiro e o perfil dos produtores, em

seus  diversos  estratos  de  produção;  associada  a  uma ação  coordenada  entre  a

assistência técnica, a pesquisa, a provisão de insumos e o mercado,  possibilita  a

sustentabilidade desse importante componente do agronegócio mineiro.

Atualmente  o  leite  está  entre  os  seis  primeiros  produtos  mais  importantes  da

agropecuária  brasileira,  ficando  à  frente  de  produtos  tradicionais  como  café

beneficiado  e  arroz,  haja  vista  que  o  agronegócio  do  leite  e  seus  derivados
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desempenha  um  papel  relevante  no  suprimento  de  alimentos  e  na  geração  de

emprego e renda para a população.

Comprovadamente, o Estado de Minas Gerais possui mais de 150 empresas do

ramo  de  laticínios  e  cooperativas,  que  atuam  de  forma  eficaz  e  contribuem

expressivamente  para o  desenvolvimento  do agronegócio  do Estado.  Entre essas

empresas, destaca-se a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, com sede

em Uberaba, que vem desenvolvendo um importante trabalho de aprimoramento da

raça. O resultado dessa ação é percebido na alta produtividade de seus associados.

Atualmente, a Associação atende a mais de 3.000 produtores em todo o Brasil.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.886/2015

Declara de utilidade pública o Sport  Club Vila  Maria, com sede no Município de

Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sport Club Vila Maria, com sede no

Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O Sport  Club  Vila  Maria,  em pleno e  regular  funcionamento desde

5/4/2000, e cumprindo suas finalidades estatutárias, é uma instituição civil sem fins

lucrativos, que tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-

culturais e desportivas.

A mencionada  instituição  destina  a  totalidade  de  suas  rendas  ao  atendimento

gratuito de suas finalidades, não distribui seus lucros nem dividendos, nem concede

remuneração ou parcela de seu patrimônio, vantagens ou benefícios sob nenhuma

forma  a  dirigentes,  conselheiros  associados  ou  instituidores.  Sua  diretoria  é
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constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que

desabone sua conduta.

Por  fim,  ressalta-se  que  é  previsto  no  estatuto  da  entidade  que,  no  caso  de

dissolução dela,  os  bens  remanescentes  serão destinados  a  entidade congênere,

legalmente  constituída  no  Estado de Minas Gerais,  detentora  de  utilidade  pública

estadual.

Por preencher os requisitos da Lei  nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos

nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.887/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Municipal  dos  Catadores  de  Papel,

Papelão  e  Materiais  Recicláveis  de  Matias  Barbosa  –  Ascamb  –,  com  sede  no

Município de Matias Barbosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Municipal dos Catadores

de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis de Matias Barbosa – Ascamb –, com sede

no Município de Matias Barbosa.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Braulio Braz

Justificação: A Associação Municipal dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais

Recicláveis  de  Matias  Barbosa  –  Ascamb  –,  com  sede  no  Município  de  Matias

Barbosa, possui como objetivo principal a inclusão e a promoção social dos catadores

de papel.  A Ascamb estimula o aperfeiçoamento  técnico  e  profissional  do  público

atendido e realiza iniciativas de educação e assistência social.

A associação encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 23 de setembro

de 2010. Sua diretoria é constituída de pessoas de reconhecida idoneidade moral,

nada constando que desabone sua conduta. Outrossim, a entidade não remunera os

membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções  e  não  distribui  lucros,
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vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma

forma.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas 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 1.888/2015

Declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes –

SEA – Lar das Crianças Monsenhor Noronha, com sede no Município de Brasópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Educação e Assistência

Frei Orestes – SEA – Lar das Crianças Monsenhor Noronha, com sede no Município

de Brasópolis.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Bráulio Braz

Justificação: A Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes – SEA – Lar das

Crianças Monsenhor Noronha, com sede no Município de Brasópolis, é uma entidade

civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  objetivo  a  promoção  da  cidadania  e  o

enfrentamento  das  desigualdades  sociais.  Desenvolve  programas  que  visam  à

promoção  e  à  educação  da  criança,  com  o  objetivo  de  assegurar  seu

desenvolvimento  integral,  mediante  o  atendimento  de  suas  necessidades  físicas,

espirituais  e  psíquicas.  Atende  a  crianças  provindas  de  família  de  baixa  renda,

propiciando-lhes  melhorias  no  seu  desenvolvimento  global  e  melhorando  sua

qualidade de vida.

A associação encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 14 de abril de

1959. Sua diretoria é constituída de membros de reconhecida idoneidade moral, nada

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

membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,

vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma

forma.
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Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas 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 1.889/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Moema 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 Moema terreno

urbano com área de 300m² (trezentos metros quadrados) situado na Rua Araguari,

s/n, nesse município, e registrado sob o nº 15.295, a fls. 287 do Livro 3-Q, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

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

centro de convenções.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se for

desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Ivair Nogueira

Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei passou a integrar o patrimônio do

Estado  através  de  doação  de  particulares  lavrada  em  escritura  pública  em

13/12/1961, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Tendo  em  vista  que a  finalidade da  doação não foi  atendida,  a  municipalidade

pretende utilizar o terreno para a construção de um centro de convenções multiúso

destinado à realização de feiras e exposições, entre outras atividades.

Além de justa,  a iniciativa  atende o interesse público e  os  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.

Pelo exposto, conto com a autorização legislativa desta Casa para a doação do

referido imóvel.

– 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 N° 1.890/2015

Declara de utilidade pública o Núcleo de Capacitação para a Paz – Nucap –, com

sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Capacitação para a Paz –

Nucap –, com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Geisa Teixeira

Justificação:  O  Núcleo  de  Capacitação  para  a  Paz,  com sede no  Município  de

Varginha, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve atividades no âmbito

da justiça restaurativa (Escola de Perdão e Reconciliação – Espere) com prioridades

para  pessoas  envolvidas  em  casos  de  violência,  pessoas  privadas  de  liberdade,

egressos do sistema prisional e dependentes químicos e seus familiares.

Tem como missão se integrar  com órgãos e instituições que atuam pelo fim da

violência, da criminalidade e da violação dos direitos humanos.

– 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 1.891 /2015

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Aluminas – AAA –, com sede no

Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Aluminas – AAA –,

com sede no Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Thiago Cota

Justificação: A Associação Atlética Aluminas, com sede no Município de Ouro Preto,

é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo instituir e

manter atividades desportivas, dedicando-se também à promoção de valores cívicos,
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morais  e sociais  entre  os  seus associados,  podendo estender  suas atividades ao

meio artístico, inclusive atuando junto a organismos governamentais e privados com

vistas  a  obter  subsídios  para  desenvolvimento  das  áreas  do  desporto  e  do

conhecimento. A documentação apresentada atende aos requisitos legais.

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.892/2015

Torna obrigatória a utilização de sistema de identificação por meio de certificado de

atributo digital e biometria nas entradas de estádios com capacidade superior a dez

mil  pessoas,  nos  dias  de  jogos  de  futebol,  e  de  sistema  de  monitoramento  por

imagem em toda a área de uso comum desses estádios e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a obrigatoriedade de utilização de sistema de identificação

por meio de certificado de atributo e reconhecimento biométrico na identificação do

torcedor nas entradas de estádios com capacidade superior a dez mil pessoas, nos

dias de jogos de futebol, e de sistema de monitoramento por imagem em toda área de

uso comum desses estádios.

Art.  2º  –  Por  meio  do sistema de certificação de atributo  e  do  reconhecimento

biométrico referido no art. 1º desta lei, será constituído banco de dados das pessoas

que possuem histórico de  violência dentro e no entorno dos estádios,  bem como

realizado cruzamento, em tempo real, com outros bancos de dados disponibilizados

por órgãos de segurança, tais como:

I  –  de  pessoas  impedidas  judicialmente  de  comparecer  às  proximidades  de

estádios;

II – de foragidos;

III – de mandados de prisão;

IV – de associados ou membros das torcidas organizadas;
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V – de outros bancos de dados de órgãos públicos relativos à segurança pública e

do Poder Judiciário.

§ 1º – As informações constantes no banco de dados constituído nos termos do

caput deste  artigo  serão  preservadas  por,  no  mínimo,  cinco  anos,  sob

responsabilidade do gestor do estádio de futebol, e ficarão disponíveis aos órgãos de

segurança  do  Estado,  ao  Poder  Judiciário  e  ao  Ministério  Público,  mediante

requisição.

§ 2º – O Poder Executivo Estadual e o gestor do estádio de futebol poderão firmar

convênios envolvendo os órgãos de segurança do Estado, o Poder  Judiciário  e o

Ministério  Público  para  obter  as  informações  que  comporão  o  banco  de  dados

constituído nos termos do caput deste artigo.

§  3º  –  Ficam  vedados  o  compartilhamento  e  a  utilização  do  banco  de  dados

constituído nos termos do caput deste artigo para quaisquer outros fins que não os

previstos nesta lei.

Art. 3º – Fica proibida, nos estádios de futebol, a entrada de pessoas condenadas,

com sentença transitada em julgado, por praticar atos de violência no interior ou no

entorno desses locais, com base na Lei Federal nº 10.671, de 2003, e alterações.

Art. 4º – A não observância do disposto no art. 3º desta lei sujeitará o gestor do

estádio de futebol às seguintes sanções:

I – multa de R$500.000,00 (quinhentos mil reais);

II–  multa  de  R$1.000.000  (um  milhão  de  reais)  e  suspensão  do  Alvará  de

Localização e Funcionamento por noventa dias, em caso de reincidência.

Parágrafo  único  –  Os  recursos  provenientes  da  aplicação  das  multas  serão

destinados:

I – 50% (cinquenta por cento) para o fundo ligado ao esporte e ao lazer; e

II – 50% (cinquenta por cento) para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente.

Art. 5º – A aquisição, a instalação e a manutenção de equipamentos e de softwares

necessários  à  aplicação  desta  lei  serão  de  responsabilidade  dos  gestores  dos

estádios de futebol.

Art.  6º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei,  garantindo  o  aporte  dos
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recursos financeiros necessários à sua implementação, como recursos provenientes

de  contratos,  convênios  e  outros  ajustes  celebrados  com  instituições  públicas,

privadas,  nacionais  ou  internacionais,  observadas  as  exigências  da  competente

dotação orçamentária, conforme especificações constantes no Anexo I desta lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 6º desta lei)

Para o sistema de biometria, deverá existir central de cadastramento biométrico de

impressão digital para cadastramento prévio dos membros de torcida organizada. O

leitor utilizado deverá ser óptico, de impressão digital de 500 DPI com interface USB.

O  cadastro  da  impressão  digital  dos  membros  de  torcida  organizada  deverá  ser

vinculado ao seu cartão de proximidade de carteira de torcedor.

A especificação técnica do leitor biométrico USB de impressão digital deverá ser:

leitor óptico 500 DPI, interface USB, área de captura 15mm x 18mm, temperatura de

operação 0°C ~ +40°C, umidade de 20% a 80%.

O banco  de  dados  deverá  permitir  capacidade  ilimitada  de  cadastros  e  deverá

possuir rotina de coleta de informações criminais para armazenamento e vínculo na

base de dados, de modo que estejam vinculadas as informações de codificação de

cartão de  torcedor,  com cadastro de  impressão digital  e  informações criminais  do

cadastrado. Essas informações serão utilizadas posteriormente para identificação do

membro de torcida organizada quando do acesso ao estádio de futebol.

O sistema deverá possuir arquitetura cliente-servidor, com o servidor operando em

tempo  real  para  receber  as  requisições  de  identificação.  O  banco  de  dados  da

aplicação poderá ser SQL Server.

A especificação  técnica  do  aplicativo  deverá  ser:  banco  de  dados  SQL Perver,

comunicação TCP-IP, desenvolvimento.. .net, arquitetura cliente-servidor.

A verificação de impressão digital deverá ser realizada em terminais biométricos de

reconhecimento  por  impressão  digital,  cuja  especificação  técnica  é:  sistema

operacional Linux Embedded, leitor óptico de impressão digital de alto desempenho

de 500 DPI e 360°, comunicação TCP-IP, FAR < 0,0001%, FRR < 1%, alimentação

12V, temperatura de operação 0°C ~ +45°C, umidade 20% – 80%.
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Os terminais biométricos de impressão digital deverão possuir comunicação TCP-IP

com o servidor de aplicação de controle de acesso, para que sejam checados os

dados de verificação de acesso.

Para garantir a confiabilidade e a operacionalidade da aplicação, será necessária a

disponibilização de hardware (computadores, servidores) compatível com a amplitude

do sistema.

A tecnologia que poderá ser utilizada em cartões de identificação com certificação

de atributo digital e biometria consiste em um cartão em plástico especial, reciclado,

de modo a contribuir para a preservação do meio ambiente, material esse que, além

de apresentar alta resistência mecânica e flexibilidade, é indicado para a produção de

documentos,  não  sendo  possível  a  remoção  dos  dados  impressos  através  de

reagentes químicos. Possui alta resistência à umidade e à alta temperatura e alto

nível de segurança. Qualquer tentativa de remoção de dados acarretará a destruição

do cartão.

O material do cartão e os equipamentos de personalização somente são fornecidos

para gráficas de segurança, governo e organizações autorizadas, ficando assegurado

o alto nível de segurança já mencionado.

No  desenho  do  cartão,  serão  utilizadas  técnicas  de  segurança  de  fundos  e

imagens,  similares  à  técnica  do  papel-moeda.  Tais  efeitos  são  conhecidos  como

fundo numismático simplex com efeito de Iris de difícil cópia. Serão utilizadas tintas

especiais que reagem por refração da luz, ou em outros elementos por incidência de

luz ultravioleta ou infravermelha.

No  chip do cartão serão armazenados os dados pessoais do torcedor, assinados

por  um  certificado  de  atributo  digital,  os  quais  somente  poderão  ser  acessados

mediante o uso de chaves eletrônicas.

Os dados no chip serão protegidos por criptografia e certificados digitais de última

geração exigidas pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP-Brasil.

–  A  expedição  da  Carteira  do  Torcedor  dar-se-á  conforme  modelo  único

padronizado, com certificação de atributo digital, nos termos de regulamento expedido

pela Federação Mineira de Futebol – FMF.

–  A  Carteira  do  Torcedor  deverá  conter  as  seguintes  especificações  técnicas

básicas:
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I – formato:

a) largura: 85,6 +/– 0,12 mm;

b) altura: 53,98 +/– 0,05 mm;

c) espessura: 0,76 +/– 0,08 mm;

d) cantos arredondados com o raio de 3,18 +/– 0,30 mm;

II – normas: o cartão utilizado como suporte documental para o novo documento de

identificação do torcedor deverá atender às normas internacionais para documentos

similares, em especial às normas ISO 1073-2 e ISO 7810 (características físicas do

cartão);

III – matéria-prima para o cartão: a matéria-prima usada na confecção da Carteira

do Torcedor poderá ser PVC especial, em todas as camadas, cujas características

finais de resistência mecânica, ou seja, após a laminação, estejam de acordo com a

norma ISO IEC 7816-1, com a laminação do cartão brilhante;

IV – dados pré-impressos na frente:

a) logomarca da instituição;

b) inscrição "CARTEIRA DO TORCEDOR”;

c) Desenhos de fundo;

d) dizeres indicativos dos campos dos dados variáveis:

1 – nome;

2 – número da carteira;

3 – sexo;

4 – nome da torcida organizada;

5 – matrícula;

6 – validade;

7 – assinatura do torcedor;

V – dados variáveis na frente:

a) nome completo;

b) número da carteira;

c) sexo;

d) nome da torcida organizada;

e) matrícula;
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f) validade;

g) fotografia do titular (normal);

f) assinatura digitalizada do titular;

i) número de registro da carteira sobre o dispositivo óptico variável – DOV;

VI – dados pré-impressos no verso:

a) desenhos de fundo;

b) dizeres indicativos dos campos variáveis:

1 – filiação;

2 – RG;

3 – CPF;

4 – data de nascimento;

5 – observações;

6 – expedido em;

7 – assinatura do presidente da torcida organizada;

VII – dados variáveis no verso:

a) impressão datiloscópica do anelar direito do titular ou, na sua falta, outra digital

especificada no prontuário de identificação;

b) filiação;

c) RG-UF;

d) CPF;

e) data de nascimento;

f) observações;

g) expedido em;

h) fotografia do titular com efeito fantasma;

i) assinatura digitalizada do presidente da torcida organizada;

VIII – elementos de segurança na frente

a)  DOV  com  efeitos  ópticos  difrativos  de  permutação  de  desenhos  e  cores,

sobrepondo-se parcialmente à fotografia do titular e trazendo imagem estilizada da

bandeira do Brasil, a inscrição “BELO HORIZONTE-MG” e a replicação do número do

registro da carteira da instituição expedidora gravado a laser;

b) a gravação a laser (laser engraving) dos dados variáveis, incluindo fotografias e
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assinaturas, deve ser feita entre camadas do cartão, com boa qualidade e resolução.

Essa  gravação  não  deve  apresentar  sensibilidade  ao  tato,  exceto  no  número  do

registro (campo “N. CARTEIRA”);

c) gravação a laser com relevo táctil do número da carteira;

d) impressões gráficas de segurança:

1 – texto estilizado contendo a palavra “estudante” composta de efeito numismático

combinado com fundo de segurança, com efeito íris roxo-amarelo-roxo;

2 – livro  estilizado de forma repetitiva  integrado ao fundo de segurança na cor

amarelo;

3  –  microletra  em  linha  contendo  a  inscrição  “CARTEIRA DO TORCEDOR”  de

forma repetitiva na cor azul;

4  –  área  destinada  à  impressão  da  fotografia  do  titular,  formando  um  degradê

harmonioso e sobrepondo parcialmente o fundo de segurança, proporcionando uma

imagem de fundo integrada;

d) tintas especiais:

1 – Antistokes – desenho estilizado impresso em tinta visível somente sob radiação

infravermelha;

2 – Fluorescente –  inscrição “TORCEDOR” com fluorescência  na  cor  vermelha,

visível apenas sob radiação ultravioleta de onda longa;

IX – Elementos de segurança no verso

A)  Gravação  a  laser  (laser  engraving)  dos  dados  variáveis,  incluindo  fotografia

fantasma, assinatura e deve ser feita entre camadas do cartão, com boa qualidade e

resolução. Essa gravação não deve apresentar sensibilidade ao tato.

b) Impressões gráficas de segurança:

1 – livro estilizado de forma repetitiva integrado ao fundo de segurança com efeito

íris roxo/amarelo/roxo;

2  –  Microletra  em  linha  contendo  a  inscrição  “CARTEIRA DO TORCEDOR”  de

forma repetitiva na cor azul;

c) Relevo tátil com selo da república, formado no processo de laminação do cartão;

d) fotografia fantasma do titular, gravada a laser, no verso;

e) tintas especiais:
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1 – OVI (Optically Variable Ink) – desenho estilizado em forma de seta, impresso

com tinta opticamente variável com permutação de cor verde-magenta;

2 – antiescâner – imagem impressa em tinta especial que evidencie a tentativa de

reprodução do documento por cópia digitalizada;

X – Outras disposições da Carteira do Torcedor:

a)  todos  os  pré-impressos,  desenhos  de  fundo  e  microletras  deverão  ser

confeccionados em offset de alta qualidade;

b) será permitida a impressão da marca identificadora da empresa responsável pela

produção do cartão, desde que atendam às especificações técnicas pertinentes;

c) o arquivo matriz, contendo a arte final da Carteira do Torcedor e todas as suas

formas (total, parciais, com ou sem personalização, frente, verso, etc.), deve ser de

propriedade exclusiva da entidade emissora;

XI – especificações técnicas dos dispositivos eletrônicos

a)  será  embarcado  um  chip de  contato  na  Carteira  do  Torcedor  para

multiaplicações;

b) chip com contato:

1 – todas as especificações e  arquiteturas do  chip com contato  devem possuir

características  eletromagnéticas,  químicas,  físicas,  mecânicas  e  de  ordenamento

lógico de acordo com as recomendações (1) ISO/IEC 7816 – Identification Cards,

Integrated Circuit Cards; (2) ISO/IEC 19784 – Information Technology;

2 – as características e recomendações físicas em relação à luz ultravioleta, raios-

X,  superfície  de  contato,  resistência  mecânica  e  elétrica,  interferência

eletromagnética, estática, temperatura de operação, torção e flexibilidade do chip com

contato devem estar no formato da ISO/IEC 7816-1, da ISO/IEC 7810 e da ISO/IEC

10373;

3 – as características de dimensão e acoplamento elétrico devem seguir as normas

estabelecidas na ISO/IEC 7816-2;

4 – as normas em relação a sinais e protocolos de transmissão sobre contatos

elétricos,  classes de  operação (A,  B e  C,  devendo o  chip suportar  mais  de uma

classe;  o  cartão  não  deve  ficar  inoperável  caso  seja  aplicada  uma  classe  não

suportada por este), sinal de reset e clock, I/O; procedimentos operacionais tais quais



401
____________________________________________________________________________

de ativação, seleção de classe e  reset, seleção de transmissão e protocolos,  clock

stop e desativação devem estar de acordo com o estabelecido na ISO/IEC 7816-3;

5 – as características assíncronas sobre ETU, o frame de transmissão, os erros do

sinal e pergunta-resposta devem seguir as normas estabelecidas na ISO/IEC 7816-3;

6  –  os  parâmetros  e  escolha  do  protocolo  de  transmissão  T=0  (half-duplex

transmission) e T=1 (half-duplex transmission blocks) devem conter todas as normas

e regras dispostas na ISO/IEC 7816-3;

7 – os padrões estabelecidos na ISO/IEC 7816-4 para interoperabilidade entre os

dispositivos leitores e o chip devem ser seguidos, assim como os comandos básicos

de reading,  writing e  updating para comunicação entre os dispositivos de todas as

empresas que fornecem esse tipo de solução;

8 – as normas estabelecidas para os procedimentos de registro (RID) devem seguir

a norma ISO/IEC 7816-5;

9  –  os  padrões  estabelecidos  nas  ISO/IEC 7816-6,  ISO/IEC 7816-7  e  ISO/IEC

7816-8 sobre as definições da transferência física e dados operacionais (seleção do

protocolo  de  transmissão  T=0  e  T=1,  o  chip deve  suportar  os  dois,  não

simultaneamente),  comandos  de  interoperabilidade  para  dispositivos  de  leitura  e

questões  sobre  o  controle  da  segurança  do  chip,  principalmente  em  relação  aos

algoritmos de criptografia que podem ser usados, devem ser obedecidos para o chip

com contato;

10 – a arquitetura do chip com contato deve conter:

a) pelo menos 100.000 ciclos leitura-escrita sem erros;

b) no mínimo EAL 5+, com comprovação do certificado;

c) capacidade para retenção dos dados de 10 anos;

d)  o  fornecedor  do  chip com  contato  deverá  disponibilizar  a  especificação  do

sistema  operacional  embarcado,  detalhando  o  tipo  de  sistema  operacional,  as

interfaces de entrada e saída de dados e as rotinas internas do sistema operacional;

e) suporte a 3DES e AES;

f) Eeprom de no mínimo 72KB;

g) o sistema cartão-chip deve possuir homologação da ICP-Brasil para as questões

do  certificado  digital,  assim  como  contemplar  todos  os  padrões  para  algoritmos
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criptográficos  vigentes  (mínimo  RSA 2048  ou  superior,  como ECDSA)  e  de  hash

(mínimo SHA, família 2) determinadas pela ICP-Brasil;

h) as considerações aqui relatadas abrangem somente aspectos técnicos básicos

da arquitetura do chip com contato, estabelecidos em normas técnicas.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Arlete Magalhães

Justificação:  A violência  nos  estádios  de  futebol  é  uma  realidade  alarmante  e

necessita de solução rápida, eficiente e eficaz em, pelo menos, duas vertentes, a

saber:  a  identificação  dos  torcedores  e  o  banimento  dos  comprovadamente

envolvidos em violência dentro e fora dos estádios, antes, durante e após os jogos.

Este projeto de lei tem como objetivo promover a identificação do torcedor, visando

a  garantir  segurança  na  impressão  de  seus  dados  pessoais,  aliada  ao

reconhecimento biométrico e à garantia de integridade dos dados armazenados no

chip assinado eletronicamente.

Atualmente o processo de obtenção de uma carteira de identidade de torcedor é

repleto de falhas, permitindo que se consiga uma identidade de torcedor falsa em

todo o Brasil. Há pessoas que não são torcedoras de fato e que possuem histórico de

violência dentro e no entorno dos estádios.

É possível  realizar o cruzamento,  em tempo real,  do banco de dados a que se

refere  este  projeto  com  outros  bancos  de  dados  disponibilizados  por  órgãos  de

segurança,  identificando  pessoas  impedidas  de  comparecer  às  proximidades  de

estádios, foragidas, com mandados de prisão, associadas ou membros de torcidas

organizadas,  e  com  outros  bancos  de  dados  de  órgãos  públicos  como  o  Poder

judiciário e o Ministério Público.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  deputado Gustavo

Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 710/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.893/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  Comunitário  do  Conjunto

Habitacional Água Branca – AACCHAB –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

Conjunto  Habitacional  Água  Branca  –  AACCHAB  –,  com  sede  no  Município  de

Contagem.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: A Associação de Apoio Comunitário  do Conjunto Habitacional  Água

Branca  foi  fundada  em  2  de  setembro  de  1978  como  instituição  filantrópica,

beneficente e sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover o bem-estar social.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Isso posto, espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do

Estado para as finalidades propostas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.894/2015

Declara de utilidade pública a Associação Amor em Gestos – AGE –, com sede no

Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Amor em Gestos – AGE

–, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação:  A Associação  Amor  em  Gestos,  com  sede  no Município  de  Pouso

Alegre,  é  uma  associação  civil,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  organizacional,

filantrópico, assistencial e educacional, sem cunho político ou partidário.

Foi  criada  com  a  finalidade  de  atender  a  todos  que  a  ela  se  dirijam,
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independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça ou crença religiosa,

em especial aos jovens em condições de vulnerabilidade social.

Como a  instituição  cumpre  os  requisitos  legais  para  ser  declarada de utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.895/2015

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Betesda – ACB –, com sede no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cristã Betesda – ACB –,

com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Geisa Teixeira

Justificação:  A Associação  Cristã  Betesda,  com  sede  e  foro  no  Município  de

Varginha,  foi  fundada  em  2  de  dezembro  de  2009,  constituída  por  tempo

indeterminado, tem caráter filantrópico e não tem fins lucrativos.

A associação tem como finalidades: promover assistência às pessoas portadoras de

vícios  alcoólicos,  viciados  em  drogas  e  em  outros  males  nocivos  à  saúde  e  à

sociedade de modo geral;  estimular  ações que promovam a integração familiar  e

comunitária  para  a  construção  da  identidade  pessoal  e  convivência  social  do

destinatário da assistência social prestada pela associação; organizar trabalhos para

bem aproveitar a capacidade dos associados e assistidos, distribuindo-os conforme

suas  aptidões  e  interesses  coletivos;  fomentar  o  centro  de  reabilitação  para

dependentes químicos com alojamentos; prestar atendimento gratuito, permanente e

sem  qualquer  discriminação  de  clientela,  nos  projetos,  programas  e  serviços  de

assistência  social  e  promover  ações  e  atividades  de  inclusão  da  criança  e  do

adolescente  e  suas  respectivas  famílias  em  conformidade  com  as  diretrizes  do

Estatuto da Criança e Adolescente.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.896/2015

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais –

Asseemg –, com sede no Município de Três Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva e Eventos de

Minas Gerais – Asseemg –, com sede no Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Carlos Pimenta

Justificação:  A  Associação  Esportiva  e  Eventos  de  Minas  Gerais,  também

designada com a sigla Asseemg, com sede no Município  de Três Pontas,  é uma

entidade sem fins lucrativos, que terá duração por tempo indeterminado, conforme

atesta o art.1º de seu estatuto.

A entidade está  em pleno  e  regular  funcionamento,  cumprindo  suas  finalidades

estatutárias  e  sociais.  Os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas  idôneas  e

capacitadas  para  as  funções.  A associação  não  remunera  os  membros  de  sua

diretoria  pelo  exercício  de  suas  atribuições  e  não  distribui  lucros,  vantagens  ou

bonificações  a  dirigentes  associados,  conforme  atesta  o  presidente  da  Câmara

Municipal de Três Pontas.

A associação tem por finalidades exercer atividades esportivas, organizar, promover

e  executar  competições,  bem  como  fortalecer  e  promover  a  integração  com  a

comunidade.  No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  associação  não  faz

discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

No caso de dissolução da associação, os bens serão destinados a outra instituição

congênere inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, com personalidade

jurídica, ou a entidade pública, conforme o art. 32 de seu estatuto.

Diante do exposto, peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto,

atendidos que se acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.
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– 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 1.897/2015

Dá denominação  à  rodovia  que  menciona,  que liga  os  Municípios  de  Cássia  e

Delfinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Estrada Doutor Rogério Antônio Pinto a Rodovia LMG-

856,  de  32km (trinta  e  dois  quilômetros)  de  extensão,  que  liga  os  Municípios  de

Cássia e Delfinópolis.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  a  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nome  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e  relevantes  serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia o Dr. Rogério Antônio Pinto.

Dr.  Rogério  Antônio  Pinto  nasceu  em  Cássia,  em  27  de  setembro  de  1947.

Carinhosamente  conhecido  como  Dr.  Bigu,  era  o  quinto  filho  de  Rogério  Pinto

Sobrinho  e  de  Adelaide  Barbosa  Pinto.  Estudou  no  Grupo  Escolar  Melo  Viana  e

depois no Colégio Estadual São Gabriel,  ambos em Cássia. Cursou o colegial no

Instituto Torquato Caleiros, em Franca (SP).

Em  1976,  formou-se  na  Faculdade  de  Medicina  de  Pouso  Alegre.  Fez  sua

residência em anestesiologia em Ribeirão Preto (SP). Em 1978, mudou-se para sua

terra natal ingressando no corpo clínico do Hospital do Instituto São Vicente de Paulo,

onde em 35  anos  fez 14.636 anestesias.  Continuou  trabalhando no  Hospital  das

Clínicas de Ribeirão Preto,  primeiro como anestesista,  depois  como professor  em

anestesia.  Ali  permaneceu  por  mais  de  30  anos,  percorrendo  a  estrada  Cássia-

Ribeirão Preto todas as semanas. Paralelamente, trabalhou em Itirapuã (SP) e em

Delfinópolis, para onde seguia no dia do acidente que o vitimou.
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Seu pai, Sr. Rogério, era natural de Delfinópolis, onde foi proprietário rural e onde

ainda moram vários de seus primos.

Em Cássia foi diretor do Clube Cassiense e um dos fundadores do Rotary Club de

Cássia, em 1989. Ocupou a presidência do clube por dois mandatos, além de ter

exercido outros cargos.

Casou-se  com  Maria  Cristina,  professora,  com  quem  teve  três  filhos:  Eduardo,

cineasta, Roberta, médica, e Rogério, jornalista.

Dr.  Rogério  faleceu  no  dia  8  de  agosto  de  2013,  quando  em  viagem  para

Delfinópolis, onde trabalhava, foi vítima de acidente automobilístico.

Pelas  razões  elencadas  vimos  apresentar  esta  proposição  aos  nobres  pares,

ressaltando a importância de sua aprovação pelo Legislativo Mineiro.

– 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 1.898/2015

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial e Educacional Renascer –

Assaer –, 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  Assistencial  e

Educacional Renascer – Assaer –, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: A Associação Assistencial e Educacional Renascer – Assaer –, com

sede  no  Município  de  Montes  Claros,  tem  como  objetivos  promover  atividades

escolares  e  recreativas e promover  o  ensino  da  leitura  e  da  escrita  e  de  cursos

profissionalizantes, entre outros.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a entidade cumpre todos os

requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.
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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 1.899/2015

Impõe sanções às seguradoras que praticarem condutas lesivas aos segurados ou

a terceiros e adota outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  vedado  às  empresas  seguradoras,  para  o  caso  de  veículos

sinistrados, impor aos consumidores beneficiários os estabelecimentos reparadores

ou  prestadores  de  serviços  de  reparação,  credenciados  ou  referenciados,  como

condição para o processamento da reparação do dano.

Parágrafo  único  –  Para  os  efeitos  desta  lei  consideram-se  consumidores

beneficiários,  diretos  e  indiretos,  todos  os  segurados  ou  terceiros  envolvidos  em

sinistro cujos danos sofridos devam ser cobertos pelo seguro propriamente dito.

Art.  2º  –  Quando  da  realização  de  atendimentos  em  razão  da  ocorrência  de

sinistros,  as  centrais  de  atendimento  das  seguradoras  deverão  informar  aos

consumidores  beneficiários  sobre  o  seu  direito  de  escolha  do  estabelecimento

reparador ou prestador do serviço de reparação, sem que isso implique negativa para

a eventual indenização ou negativa para a realização dos consertos demandados.

§ 1º – Dos contratos de seguro, para o caso de sinistro, necessariamente, e com

letras destacadas, constará uma cláusula informando ao segurado do seu direito de

escolha do estabelecimento reparador ou prestador do serviço de reparação.

§ 2º – Depois de o consumidor beneficiário processar a escolha do estabelecimento

reparador ou prestador do serviço de reparação e depois de informar a decisão a

quem de direito, à seguradora ficam vedadas as seguintes condutas:

I  – impor diferenciação de prazos para vistoria preliminar  e para a liberação ou

expedição da autorização para a realização dos reparos demandados;

II – condicionar a liberação dos reparos ou o conserto ao fornecimento de peças,

pela própria seguradora ou por estabelecimento por ela credenciado ou referenciado;

III  –  remover  o veículo  sinistrado para qualquer  estabelecimento reparador  e/ou

prestador  do  serviço  de  reparação  sem  a  expressa  autorização  do  consumidor

beneficiário;
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IV –  impor  ao  consumidor beneficiário  a responsabilidade de arcar com o ônus

relativo à eventual diferença de custo da reparação ou a responsabilidade de oferecer

garantia para a cobertura dos serviços de reparação prestados;

V  –  oferecer  qualquer  espécie  de  vantagem  ao  consumidor  beneficiário  com  o

propósito  de  induzi-lo  a  aceitar  a  realização  dos  consertos  demandados  por

estabelecimento  reparador  ou  prestador  do  serviço  de  reparação  credenciado  ou

referenciado;

VI – exigir, do consumidor beneficiário, a assinatura de termo de responsabilidade

para a realização de vistoria de sinistro e liberação de reparos;

VII  – estabelecer diferenciação quanto à forma de faturamento e de pagamento

entre  os  estabelecimentos  reparadores  ou  prestadores  do  serviço  de  reparações

credenciados e não credenciados;

VIII – condicionar o pagamento e a realização de vistoria dos serviços de reparação

de sinistros à entrega do veículo ao consumidor beneficiário;

IX – fixar tempo máximo para o estabelecimento reparador ou prestador do serviço

de  reparação,  realizar  os  reparos  demandados  com  o  intuito  de  favorecer  os

estabelecimentos credenciados ou referenciados;

X – deixar de dar ciência ao consumidor beneficiário do inteiro teor do orçamento

dos reparos demandados;

XI – comissionar ou gratificar pessoas físicas ou jurídicas que atuam no ramo de

investigação de sinistros com o fim de autorizar, condicionar ou negar o pagamento

do seguro devido.

§ 3º – Constatada a prática de qualquer das condutas vedadas por este artigo, a

seguradora estará sujeita ao pagamento de multa equivalente ao valor de 500 Ufirs

(quinhentas Unidades Fiscais de Referência) por ocorrência, aplicada em dobro em

caso de reincidência.

§ 4º – A pena de multa de que trata o § 3º será aplicada na forma da Lei Federal nº

8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, após regular

processo administrativo em que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Art.  3º – As seguradoras e os  estabelecimentos reparadores ou prestadores do

serviço de reparação que utilizarem peças não originais ou usadas, sem a expressa
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autorização dos consumidores beneficiários, terão a inscrição estadual cassada por

até três anos, sem prejuízo das demais sanções previstas nas legislações aplicáveis

aos contratos de seguro.

§ 1º – A autorização a que se refere o  caput deverá ser solicitada por escrito, de

forma clara e objetiva, aos consumidores beneficiários, antes do início dos reparos

demandados.

§  2º –  A  cassação  da  inscrição  estadual  se  dará  após  regular  processo

administrativo, no qual sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Art. 4º – Os estabelecimentos reparadores ou prestadores do serviço de reparação,

obrigados  à  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual,  Intermunicipal  e de Comunicação – ICMS –, comercializarão partes,

peças e acessórios automotivos usados, tão somente mediante:

I  –  expressa autorização para  aquisição do  produto,  expedida  pelo  consumidor

beneficiário e mantida em arquivo e à disposição da fiscalização pelo prazo de cinco

anos;

II  –  nota  fiscal,  emitida  pelos  estabelecimentos  reparadores  ou  prestadores  do

serviço de reparação,  acompanhada de cópia da nota fiscal  relativa à entrada da

mercadoria, mantida em arquivo e à disposição da fiscalização pelo prazo de cinco

anos.

§ 1º – O descumprimento do disposto nos incisos I e II  deste artigo ensejará a

apreensão,  pela  autoridade  fiscal  competente,  de  mercadoria  irregularmente

comercializada.

§ 2º – A pena de perda da mercadoria será imposta no curso de procedimento

administrativo fiscal, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos

da legislação que regula o procedimento administrativo.

§ 3º – Confirmada a  sanção da perda da mercadoria,  esta será convertida em

sucata e, posteriormente, alienada pelo Estado na forma da Lei Federal nº 8.666, de

1993.

§ 4º – A penalidade de que trata o § 1º deste artigo será aplicada sem prejuízo de

outras sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
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Art.  5º –  As pessoas físicas  ou  jurídicas,  obrigadas à  inscrição no cadastro  de

contribuintes do ICMS, em razão dos atos que praticarem no processo de reparação

de  veículos  sinistrados,  além  de  outras  previstas  em  lei,  poderão  incorrer  nas

seguintes sanções administrativas:

I  –  pagamento  de  multa  equivalente  a  300  (trezentas)  Ufirs  e  apreensão  da

mercadoria, sempre e quando realizarem o desmonte ou venda de autopeças usadas

ou recondicionadas sem a autorização da autoridade competente;

II – pagamento de multa equivalente a 1.000 (mil) Ufirs, apreensão da mercadoria,

interdição do estabelecimento e cassação da inscrição estadual, quando reincidirem

na realização de desmonte ou venda de autopeças usadas ou recondicionadas sem

autorização da autoridade competente;

III  –  pagamento  de  multa  equivalente  a  300  (trezentas)  Ufirs  e  apreensão  da

mercadoria por manterem em estoque partes de veículos, autopeças e acessórios

automotivos  usados  ou  recondicionados,  sem  gravação  do  número  do  chassi  de

origem;

IV – pagamento de multa equivalente a 1.000 (mil) Ufirs, apreensão da mercadoria,

interdição do estabelecimento e cassação da inscrição estadual, quando reincidirem

na  manutenção  em  estoque  de  partes  de  veículos,  autopeças  e  acessórios

automotivos  usados  ou  recondicionados,  sem  gravação  do  número  do  chassi  de

origem;

V – pagamento de multa equivalente a 1.000 (mil) Ufirs, apreensão da mercadoria,

interdição do estabelecimento e cassação da inscrição estadual, por comercializarem

partes de veículos, autopeças e acessórios automotivos usados ou recondicionados,

sem gravação do número do chassi de origem;

VI  –  pagamento  de  multa  equivalente  a  400 (quatrocentas)  Ufirs  por  deixar  de

manter no estabelecimento, à disposição da autoridade competente, livro de registro

de entrada e saída de veículos sinistrados;

VII  –  pagamento  de  multa  equivalente  a  800  (oitocentas)  Ufirs  e  interdição  do

estabelecimento pelo prazo de seis meses, quando reincidirem no fato de deixar de

manter no estabelecimento, à disposição da autoridade competente, livro de registro

de entrada e saída de veículos sinistrados;
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VIII  – pagamento de multa equivalente a 400 (quatrocentas) Ufirs por deixar  de

enviar relatório mensal dos veículos sinistrados que deram entrada e que saíram do

estabelecimento  ou  enviar  o  referido  relatório  com  prazo  superior  a  trinta  dias

contados do encerramento de mês;

IX  –  pagamento  de  multa  equivalente  a  800  (oitocentas)  Ufirs  e  interdição  do

estabelecimento  pelo  prazo  de  seis  meses  quando  reincidirem  no  não  envio  de

relatórios  mensais  dos  veículos  sinistrados  que  deram  entrada  e  que  saíram  do

estabelecimento.

Parágrafo único – Na hipótese de resistência do proprietário, do administrador ou

de empregados dos estabelecimentos reparadores ou dos prestadores de serviços de

reparação  para  que  a  autoridade  competente  exerça  suas  prerrogativas  de

fiscalização ou de aplicação de sanções administrativas proceder-se-á à requisição

de auxílio de força policial militar.

Art. 6º – As seguradoras deverão emitir e entregar aos consumidores beneficiários

certificado de garantia dos serviços prestados e da relação de peças substituídas,

indicando os respectivos valores, nos termos da lei.

Art.  7º  –  Nos  locais  de  atendimento  das  seguradoras,  corretoras  de  seguros,

reguladoras de sinistros, estabelecimentos reparadores ou prestadores do serviço de

reparação ou quaisquer outros de acesso ao consumidor beneficiário serão afixadas

placas  indicativas  informando  sobre  seus  direitos  em  relação  ao  conserto  dos

veículos sinistrados.

§ 1º – As placas deverão estar em local de fácil visibilidade, sendo de tamanho não

inferior  a 30cm (trinta centímetros)  de largura  e 50cm (cinquenta  centímetros)  de

comprimento, observando-se a proporcionalidade das letras em sua área útil.

§ 2º – O descumprimento ao previsto no caput ensejará o pagamento de multa no

valor de 100 (cem) Ufirs, cobrada em dobro em caso de reincidência.

Art. 8º – As seguradoras não poderão se negar a contratar seguro para veículos

salvados  que  tenham  sido  considerados  aptos  para  circulação  pelas  inspeções

realizadas pelos órgãos ou entidades estaduais de trânsito.

Parágrafo único – O descumprimento do previsto no  caput sujeitará o infrator ao

pagamento de multa no valor de 500 (quinhentas) Ufirs, cobrada em dobro em caso

de reincidência.
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Art.  9º  –  Seguradoras,  fabricantes,  distribuidores,  concessionárias  autorizadas,

varejistas  e  oficinas  de  reparação,  quando  do  fornecimento  de  peças  pela

seguradora, deverão se enquadrar no Regime Especial do ICMS do Estado de Minas

Gerais.

Art. 10 – As companhias seguradoras que operam no Estado ficam obrigadas a:

I – comunicar, mensalmente, a ocorrência de todos os acidentes automobilísticos

que  redundarem  em  indenização,  total  ou  parcial,  ou  reparação  de  veículos

sinistrados  em  consequência  dos  contratos  de  seguro  que  mantêm  com

consumidores segurados;

II – realizar seu cadastramento no Departamento Estadual de Trânsito – Detran-

MG,  no  período  compreendido  entre  três  e  seis  meses  contados  da  data  da

publicação desta lei;

III – encaminhar, até o trigésimo dia do mês subsequente, relatório dos veículos

segurados no período e relatório dos veículos segurados que sofreram algum sinistro,

com as seguintes informações básicas:

a) dados dos veículos segurados, incluídos o número da placa, Registro Nacional

de  Veículos  Automotores  –  Renavan –,  o  número  do  chassi,  a  marca,  o  ano de

fabricação e do modelo;

b) número do contrato de seguro e data do pagamento da indenização ou data da

autorização para a realização do conserto do veículo segurado;

c) nome completo, profissão, endereço e registro civil do proprietário do veículo;

d)  fotografias  frontal,  traseira  e  das  laterais  do  veículo  segurado  ou do veículo

sinistrado, conforme o tipo de relatório.

§ 1º – A companhia seguradora que deixar de cumprir o disposto neste artigo ficará

sujeita a:

I – pagamento de multa diária equivalente ao valor de 50 (cinquenta) Ufirs por dia

de atraso em relação  ao prazo  de cento  e  oitenta  dias  concedidos  para  fazer  o

respectivo cadastramento no Detran-MG;

II – pagamento de multa diária equivalente ao valor de 30 (trinta) Ufirs por dia de

atraso em relação ao prazo fixado para o encaminhamento dos relatórios mensais de

veículos  que passaram a  ser  segurados e dos veículos  segurados sinistrados no

período;
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III – pagamento de multa equivalente ao valor de 100 (cem) Ufirs por informação

básica  que  deixar  de  incluir  em  relatório  que  esteja  obrigada  a  encaminhar

mensalmente.

§  2º  –  Ao Detran-MG,  no  prazo  máximo de noventa dias  contados  da data  da

publicação desta lei, caberá especificar os documentos necessários à realização do

cadastramento a que estão obrigadas as seguradoras, nos termos deste artigo.

Art.  11  –  Sempre  que  uma  companhia  seguradora  pretender  comercializar  um

veículo  sinistrado,  depois  de indenizado o consumidor  beneficiário,  poderá fazê-lo

mediante autorização que será concedida pelo Detran-MG desde que o requerimento

venha instruído com:

I – a classificação do dano ou a indicação da baixa definitiva do veículo;

II – o nome e o endereço completos, o número do Cadastro Nacional de Pessoas

Físicas  –  CPF  –  ou  do  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  –  CNPJ  –  do

proprietário do veículo sinistrado;

III  –  os  dados do bem a ser  comercializado,  tais  como o número da  placa,  do

Renavam, do chassi e a indicação da marca, do ano de fabricação e do modelo do

veículo;

IV  –  as  fotografias  frontal,  traseira  e  das  laterais  do  veículo  sinistrado  que  se

pretende comercializar;

V – o comprovante de entrega da documentação, da placa do veículo e das partes

do chassi que contêm o número de identificação do veículo – registro VIN –, quando

necessário.

Parágrafo  único  –  A  destinação  do  veículo  sinistrado  para  desmonte  e

comercialização das peças deverá ser precedida da competente autorização e da

baixa  do  registro  do  veículo  no  Detran-MG,  sob  pena  de  pagamento  de  multa

administrativa equivalente ao valor de 1.000 (mil)  Ufirs e a cassação da inscrição

estadual,  independentemente  das  demais  sanções  administrativas,  civis  e  penais

aplicáveis.

Art. 12 – Trimestralmente, o Detran-MG fará publicar, no Diário Oficial do Estado de

Minas  Gerais e  no  sítio  oficial  que  o  órgão  mantém  na  rede  mundial  de

computadores,  a  relação  de  cada  um  dos  veículos  sinistrados,  seus  respectivos
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dados,  com  destinação  para  os  que  sofreram  desmonte  ou  comercialização  das

peças e partes.

Art. 13 – Das decisões administrativas que aplicarem sanções previstas nesta lei, o

interessado poderá interpor recurso à autoridade competente no prazo de cinco dias

contados da data da ciência do fato.

Art. 14 – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta dos

recursos próprios, consignados no orçamento e suplementados se necessário.

Art.  15  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Esta proposição tem como objetivo proteger os direitos dos segurados

e terceiros em relação às seguradoras, que têm imposto uma série de condições para

cumprir com a sua parte nos contratos de seguro.

Diante do exposto, pretendemos, com a apresentação deste projeto, impedir todas

essas práticas, obrigando as seguradoras a informar aos segurados e terceiros, por

meio  da  sua  central  de  atendimento,  que  têm  direito  à  escolha  de  oficinas

reparadoras e à substituição de peças danificadas por peças novas e originais;  a

colocar placas nos locais de atendimento especificando os direitos dos segurados e

especificação da multa imposta à seguradora no caso de desrespeito a esses direitos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta

proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  56,  de  2015,  nos  termos  do §  2º  do  art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.900/2015

Institui a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de Óleo e Gordura

de Origem Vegetal ou Animal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de
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Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal, regida pelos fundamentos e diretrizes

da Política Estadual de Resíduos Sólidos, com os seguintes objetivos:

I – evitar o lançamento de resíduos de óleo e gordura de origem vegetal e animal

em rede coletora de esgoto e de drenagem de água pluvial;

II – reduzir a poluição dos solos e das águas provocada pelo descarte inadequado

de óleos e gorduras;

III – reduzir os gastos de recursos públicos aplicados em manutenção técnica das

estações de tratamento de esgoto e das redes de esgoto e de drenagem pluvial;

IV – evitar o entupimento de redes de coleta de esgoto e de drenagem pluvial.

Parágrafo único – Para os fins desta lei, óleos e gorduras de origem vegetal ou

animal, de uso culinário,  doméstico ou comercial, são resíduos sólidos especiais e

necessitam  de  procedimentos  especiais  para  seu  recolhimento,  reutilização,

reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequada.

Art. 2º – São diretrizes da Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de

Óleo e Gordura de Origem Vegetal ou Animal:

I – incentivar as práticas de reciclagem de óleos e gorduras de origem vegetal ou

animal  por  intermédio  dos  meios  de  comunicação  e  prover  apoio  técnico  para

cooperativas e associações que atuem na reciclagem;

II – conscientizar a população quanto aos danos provenientes do descarte incorreto

de  óleo  e  gordura  de  origem  vegetal  e  animal  no  meio  ambiente  e  quanto  às

vantagens de sua reutilização;

III  –  implantar  ações  de  logística  reversa  para  resíduos  com  características

especiais;

IV – promover estudos e desenvolvimento de projeto e programa que atenda às

finalidades do disposto nesta lei;

V  –  incentivar  a  cooperação  entre  a  União,  o  Estado,  os  municípios  e  as

organizações não governamentais na consecução do disposto nesta lei;

VI – incrementar a fiscalização e o monitoramento do descarte de resíduos oriundos

da produção e do uso de óleos e gorduras de origem vegetal e animal;

VII  –  fomentar  investimentos  econômicos  para  o  estabelecimento  de  indústrias,

empresas e cooperativas destinadas à reciclagem dos resíduos de que trata esta lei.
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Art. 3º – Na implantação da gestão dos resíduos de óleos e gorduras de origem

vegetal e animal, serão atribuídas responsabilidades a serem compartilhadas entre os

agentes  públicos  e  privados  responsáveis  por  realizar  a  coleta,  o  transporte,  o

armazenamento,  o  tratamento,  a  reciclagem  e  a  disposição  final  ambientalmente

adequada, conforme dispuser seu regulamento.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: Observadas as dificuldades em relação à destinação de óleo e gordura

de  natureza  vegetal  ou  animal,  propomos  este  projeto  de  lei  com  o  objetivo  de

estabelecer  um  regulamento  técnico  específico,  com  o  propósito  de  minimizar  o

descarte  irregular  desses  resíduos,  reduzindo,  com  isso,  o  impacto  ambiental

decorrente  da  ausência  de  um  programa  para  seu  tratamento,  e  de  estabelecer

normas para sua coleta e destinação de modo mais adequado.

O  tratamento  e  a  reciclagem  de  óleo  e  gordura  de  origem  vegetal  ou  animal

inserem-se  entre  os  postulados  da  Política  Estadual  de  Meio  Ambiente,  que

pressupõe  em  suas  agendas  de  ação  o  combate  a  qualquer  tipo  de  poluição

ambiental, o estímulo à redução da geração de resíduos e o manejo ambientalmente

correto  dos  resíduos  gerados.  Estimativas  apontam  que,  em  média,  para  cada

cidadão há o descarte diário de meio litro de óleo usado. A maior parte desse tipo de

óleo advém do setor comercial.

Em um Estado como Minas Gerais, por exemplo, com a presença de milhares de

bares  e  restaurantes,  isso  representa  o  descarte  de  milhares  de  litros  por  dia,

lançados, no mais das vezes, nos sistemas de coleta de esgoto e de recolhimento de

águas pluviais, resultando na poluição do lençol freático, de córregos e de rios.

Frise-se que, quando descartado na pia, além de entupir o ralo, o óleo de cozinha

desce pela rede de esgoto e alcança rios ou o mar. Ao entrar em contato com os

mananciais  hídricos,  o  óleo  cria  uma  camada  em  cima  da  água,  que  impede  a

penetração dos raios solares, causando a morte da fauna aquática, uma vez que a

oxigenação da água não é processada. Além disso, quando é despejado, o óleo pode

ir para o solo, impermeabilizando-o e podendo causar enchentes.
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Dessa forma, solicito aos meus nobres pares o necessário apoio para a aprovação

desta proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 745/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.901/2015

Obriga  as  instituições  financeiras  e  operadoras  de  cartões  de  crédito  a

disponibilizarem serviços de alerta de compras e dá outras providências.

Art. 1º – As instituições financeiras e operadoras de cartões de crédito no Estado

ficam obrigadas a fornecer a seus clientes o serviço de aviso via mensagem SMS de:

I – alerta de compras nacionais aprovadas do seu cartão acima de um valor pré-

determinado;

II  –  alerta  de  compras  de  padrão  não  usual  para  transações  nacionais  e

internacionais;

III – aviso de fechamento de fatura com saldo a pagar;

IV – aviso de efetivamento de bloqueio eletrônico.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Douglas Melo

Justificação: Este projeto de lei insere-se na órbita de competência concorrente do

Estado a ser exercida por iniciativa deste Poder Legislativo, por qualquer de seus

membros, encontrando seu fundamento de validade nos art. 23 e 24 da Constituição

Federal. O Brasil consagrou na Constituição de 1891 a forma horizontal de repartição

de  competências,  a  qual  privilegia  a  atribuição  de  competências  exclusivas  e

privativas  aos  entes  da  federação,  restringindo  a  possibilidade  de  conflitos  ou

tornando  mais  objetivas  suas  formas  de  solução.  Por  sua  vez,  o  federalismo de

cooperação, consagrado a partir da Constituição de 1934, tornou mais complexa a

repartição de competências, na medida em que a forma horizontal cedeu espaço para

a forma vertical, com a previsão de competências comuns e concorrentes entre União

e  estados.  Já  a  Carta  Política  de  1988  estabelece  claramente  a  repartição  de
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competências entre União e estados, relacionando as competências exclusivas e as

privativas, além das comuns e das concorrentes.

No sistema atual  de repartição de competências,  destacam-se os arts.  21 e 22

como definidores das competências exclusivas e privativas da União; e o art. 25 as

que  são  privativas  dos  estados.  Por  seu  turno,  os  arts.  23  e  24  consagram  as

competências  comuns  e  concorrentes,  respectivamente.  Não há que se  olvidar  a

repartição  de  competências  em  matéria  tributária,  que  nos  termos  do  art.  150  e

seguintes, acaba por definir o poder de tributar de cada ente federado, sendo que o

art. 146 estabelece que compete a lei complementar resolver eventuais conflitos de

competência nessa matéria.

Já ao direito do consumidor no Brasil, aplica-se o princípio da subsidiariedade. Veja-

se  que,  em  relação  à  matéria  que  esta  lei  pretende  regular,  são  aplicáveis  as

seguintes regras constitucionais, a saber:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre: (...) V – produção e consumo; (...) VIII – responsabilidade

por  dano  ao  meio  ambiente,  ao  consumidor,  a  bens  e  direitos  de  valor  artístico,

estético, histórico, turístico e paisagístico;”.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  também  aponta  para  tal  entendimento,

considerando  que  o  §  1º  do  art.  55  confere  aos  estados  capacidade  legislativa

concorrente para a defesa do consumidor:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas

suas  respectivas  áreas  de  atuação  administrativa,  baixarão  normas  relativas  à

produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.”

Ultrapassada a fase de admissibilidade constitucional, o que está consentâneo com

a Lei  Complementar Federal nº 95/2001, adentra-se por oportuno ao mérito deste

projeto,  não  sem  antes  referenciar  que  diversas  iniciativas  semelhantes  já  estão

consolidadas  no  âmbito  das  próprias  instituições  financeiras,  como

exemplificativamente nos casos do Banco do Brasil, Santander e da Caixa Econômica

Federal.  De  mais  a  mais  a  proteção  do  consumidor,  e  portanto  correntista  das

instituições financeiras que operam no âmbito do nosso estado, está a exigir  esta

iniciativa legislativa, a fim de contribuir com a segurança das operações bancárias e
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creditícias, como origem ou destino, de forma a reduzir o montante percentual, cada

vez  maior,  de  crimes  cibernéticos  bancários,  como  ocasionalmente  amplamente

noticiado na mídia nacional e local.

É importante que seja reafirmado que este parlamentar, ao propor este projeto de

lei,  faz  verdadeira  conclamação  a  que  os  demais  ocupantes  de  cadeira  neste

Parlamento possam aperfeiçoar o que aqui proposto junto às comissões temáticas.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor

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

PROJETO DE LEI Nº 1.902/2015

(EX-PROJETO DE LEI Nº 3.753/2013)

Dispõe sobre  a  destinação adequada de medicamentos  vencidos ou  impróprios

para o consumo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A  destinação  final  ambientalmente  adequada  ao  descarte  de

medicamentos vencidos ou impróprios  para o consumo, no Estado, obedecerá ao

diposto nesta lei.

Art. 2º – Os estabelecimentos que comercializam medicamentos ficam obrigados a

colocar  à  disposição  dos  consumidores  recipientes  para  coleta  desses  produtos,

quando descartados, vencidos ou inutilizados.

Parágrafo único – Os recipientes de coleta deverão ser instalados em local visível e,

de modo explícito, deverão conter dizeres que alertem e despertem o usuário para a

importância e a necessidade do correto fim dos produtos e para os riscos que eles

representam  à  saúde  e  ao  meio  ambiente  quando  não  tratados  com  a  devida

correção.

Art.  3º – Fica vedado o descarte de medicamentos de qualquer espécie no lixo

domiciliar,  devendo  o  consumidor  efetuar  a  sua  devolução  nos  postos  de  coleta

instalados pelas drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação.

Art.  4º  –  A  administração  pública  estadual  poderá  promover  campanha  de

massificação das informações sobre a importância de se descartar corretamente os

medicamentos que estão fora de uso.
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Art.  5º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: Todas as pessoas, em alguma fase da sua vida, usaram ou irão usar

medicamentos. Contudo, surge um problema quando os medicamentos estão com o

prazo de validade vencido e não serão mais usados. O que fazer com eles?

A resposta geralmente é imediata: jogar no lixo ou na rede de esgoto. Todavia esse

processo  é  totalmente  errado,  visto  que  os  resíduos  de  medicamentos  podem

contaminar o solo, a água, os animais. Há também o risco à saúde de pessoas que

venham a reutilizá-los de forma intencional, em virtude de sua situação social, ou por

acidente.

Ao caso em apreço podem ser somadas a carência de informação da população em

relação aos problemas da contaminação e a falta de locais para os medicamentos

serem descartados.

A situação  é  preocupante  e  necessita  ser  urgentemente  solucionada  com  uma

política  pública  que  determine  regras  e  procedimentos  obrigatórios,  sob  pena  de

pagarmos um alto preço diante da omissão.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação do projeto

de lei ora apresentado.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa  e  Anselmo  José  Domingos. Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  489/2015,  nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.903/2015

Torna  obrigatória  a  coleta  seletiva  de  resíduos  nas  redes  pública  e  privada  de

ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as escolas públicas e privadas do Estado obrigadas a fazer a coleta

seletiva de resíduos.

Art.  2º – É dever da escola promover projetos de conscientização ambiental,  de
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maneira que faça com que os alunos interajam e aprendam a importância do zelo

com o meio ambiente.

Parágrafo único – Fica a critério da instituição de ensino o meio didático utilizado

para promover a conscientização dos alunos, como teatro, cartilhas,  exposições e

outros.

Art. 3º – O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: O meio ambiente é de extrema importância para os  seres vivos,  e

sabemos que todas as ações humanas interferem no seu ciclo.

De acordo com a Constituição Federal, mais precisamente o caput do art. 225 e seu

inciso VI:

“Art. 225 – 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.

(...)

VI  –  promover  a  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  de  ensino  e  a

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;”.

Portanto, o objetivo deste projeto de lei é minimizar os danos ambientais, através da

coleta seletiva, da criação de projetos de sustentabilidade e de conscientização de

nossas crianças e jovens nas escolas públicas e privadas do Estado de Minas Gerais.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos meus ilustres pares à aprovação

deste projeto de lei, que, em última análise, vem preencher uma lacuna hoje existente

no ensino do Estado.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 1.904/2015

Insere  na  grade  curricular  das  redes  pública  e  privada  de  ensino  do  Estado

conteúdos sobre a teoria do criacionismo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam inseridos na grade curricular das redes pública e privada de ensino

do Estado conteúdos sobre a teoria do criacionismo.

Parágrafo  único  – Entende-se  por  criacionismo a  teoria  de  que a  vida tem sua

origem em Deus como criador supremo de todo o universo e de todas as coisas que o

compõem, especialmente o ser humano.

Art.  2º  – O Poder  Executivo  regulamentará esta  lei,  incluindo os  conteúdos em

disciplina correlata já integrante da grade curricular.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: Como é sabido, vigora nos currículos escolares do Estado, tanto na

rede pública quanto na rede privada, apenas o ensino da teoria do evolucionismo,

propagando que a vida originou-se unicamente de uma célula primitiva que se pôs em

movimento pelo Big Bang.

Em termos mais simples, os seres vivos provieram da matéria inorgânica e, das

plantas, se originaram os animais e, por fim, dos animais teria provido o homem, ou

seja, sempre do menos teria vindo o mais, do inferior,  por desabrochamento, teria

vindo o superior.  Ocorre que, por força da fé, dos costumes, das tradições e dos

ensinamentos cristãos, a esmagadora maioria da população brasileira crê na teoria

criacionista,  como a vida tendo sua origem em Deus,  criador  supremo de todo o

universo e de todas as coisas que o compõem, como animais, plantas e o próprio

homem.

De acordo com a nossa Constituição Federal, mais precisamente seu art. 5º, que

trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, nos incisos VI e VIII, “é inviolável a

liberdade  de  consciência  e  de  crença  (…)  ninguém  será  privado  de  direitos  por

motivos de convicções filosóficas ou políticas”. Logo, privar os estudantes mineiros do

ensino da teoria do criacionismo é inconstitucional. A mesma Constituição, em 1988,

quando da sua promulgação,  no seu preâmbulo,  expressou,  pelos  representantes

constituintes do povo brasileiro, que ela foi promulgada “sob a proteção de Deus”.

Logo, Deus não é para o povo brasileiro uma instituição deletéria ou inexistente, pois,
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se o fosse, não seria necessário pedir Sua proteção; logo, a nação brasileira crê em

Deus; logo é necessário que nas escolas, fontes de formação e informação, sejam ao

menos dados aos estudantes alguns conteúdos sobre Sua existência, para que seja

permitido  aos  alunos  presumir  ou  aceitar  que  Deus  seja  o  criador  da  vida,

paralelamente ao ensino da teoria evolucionista.

Ensinar apenas o evolucionismo nas escolas é ir contra a liberdade de crença do

nosso povo, que se afina mais com a doutrina criacionista, predominante no País,

segundo  o  senso  comum.  O  ensino  darwinista  limita-se  à  visão  cosmológica  de

mundo existencialista, levando os estudantes a desacreditarem na existência de um

Criador que está acima das frágeis conjeturas humanas forjadas em tubos de ensaio

laboratorial.  Sem menosprezo ao avanço tecnológico e científico,  indispensável às

necessidades  sociais  como aplacador  da  inventividade e  curiosidade humanas,  é

possível harmonizar ensinos que contribuam para o desenvolvimento e a amplitude

da visão cósmica do conhecimento humano.

O que se requer não é a supressão da teoria evolucionista dos currículos escolares,

mas a inclusão nos currículos, paralelamente, da doutrina criacionista, pois vivemos

numa sociedade democrática cujo direito de escolher deve ser garantido. Assim, a

família mineira terá o direito de escolher se descende de um macaco ou de outro

bicho ou se foi criado por Deus.

Há ainda que se considerar que a ideia posta na teoria do criacionismo não é uma

questão religiosa, mas de fé e coerência, estando assim acima daquela e não se

confundindo com ela. Por fim, para superar o óbice de aumento da carga horária, os

conteúdos, como prevê o projeto, podem ser incluídos em disciplina já existente na

grade curricular, ou seja, na mesma em que é ministrado o evolucionismo, apenas

ampliando-se o ensino sem ampliar a carga horária para incluir o criacionismo.

Diante  do  exposto,  espero  contar  com o apoio  dos meus  ilustres  pares para  a

aprovação deste projeto de lei, que em última análise vem preencher uma lacuna hoje

existente no ensino do Estado.

– 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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PROJETO DE LEI Nº 1.905/2015

Institui  a Política Estadual sobre Pessoas Desaparecidas no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual Sobre Pessoas Desaparecidas, que tem

por finalidade auxiliar na prevenção de desaparecimentos, na localização de pessoas

desaparecidas, e no acolhimento e assistência a essas pessoas e a seus familiares.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei,  é considerada pessoa desaparecida

aquela  que,  por  circunstância  anormal,  tenha  seu  paradeiro  considerado

desconhecido, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

Art. 2º – A Política Estadual sobre Pessoas Desaparecidas tem como diretrizes:

I – o estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre entes públicos e

privados voltados à prevenção e ao diagnóstico do desaparecimento, da localização

da pessoa desaparecida e do acolhimento e assistência à pessoa desaparecida e a

seus familiares;

II – a implantação de medidas que reduzam as situações de desaparecimento de

pessoas;

III  –  o  estímulo ao desenvolvimento e  a qualificação de programas e  ações de

educação,  inteligência, desenvolvimento científico e tecnológico na elucidação das

circunstâncias do desaparecimento, na busca e localização da pessoa desaparecida;

IV – a promoção de meios de acesso rápido da população a informações sobre

prevenção  ao  desaparecimento,  bem  como sobre  os  casos  em  andamento  e  os

instrumentos pelos quais a sociedade pode auxiliar na localização.

Art.  3º  –  A  Política  Estadual  sobre  Pessoas  Desaparecidas  orienta-se  pelos

seguintes objetivos:

I – dotar os órgãos públicos de segurança de meios adequados para o trabalho de

investigação e de busca da pessoa desaparecida;

II  –  contribuir  para  a  existência  de  uma cultura  prevenção  e  busca  da pessoa

desaparecida;

III  –  qualificar  e  capacitar  profissionais  para  o  atendimento  de  pessoas

desaparecidas e de seus familiares;
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IV  –  desenvolver  campanhas  com  o  objetivo  de  orientar  a  população  sobre

cuidados  necessários  para  a  prevenção  da  ocorrência  de  desaparecimento  de

pessoas, bem como sobre os mecanismos pelos quais a sociedade pode auxiliar na

elucidação do caso;

V – instituir o Comitê Estadual sobre Pessoas Desaparecidas, com participação da

sociedade civil e dos Poderes do Estado, da União e dos municípios no intuito de

planejar, executar e monitorar ações e programas em consonância com as diretrizes

desta lei.

Art. 4º – São instrumentos da política estadual de que trata esta lei:

I  –  plano estadual,  aqui  definido como o conjunto de elementos de  informação,

diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos de execução e avaliação

que consubstanciam, organizam e integram o planejamento e as ações da Política

Estadual sobre Pessoas Desaparecidas;

II – comitê estadual, aqui definido como o conjunto de agentes institucionais que, no

âmbito de suas respectivas competências, agem de modo permanente e articulado

para o cumprimento dos princípios e objetivos desta política pública;

III – o Cadastro Único de Pessoas Desaparecidas no Estado de Minas Gerais, com

o objetivo de implementar e dar suporte à política de que trata esta lei,  que será

composto de:

a) um banco de informações públicas, de livre acesso por meio da rede mundial de

computadores, contendo fotos e características físicas das pessoas desaparecidas,

local  e  data  do  desaparecimento,  número  atualizado de pessoas  não  localizadas

discriminadas  por  gênero  e  faixa  etária,  estatística  anual  com  o  número  de

ocorrências de desaparecimentos e de ocorrências de localização discriminados por

gênero, faixa etária, motivações e tipificação do crime, quando este for apurado, e

municípios onde os casos foram registrados;

b) um banco de informações de caráter sigiloso para uso dos órgãos de segurança

pública, contendo, além das informações previstas no banco de informações públicas,

dados complementares que auxiliem no processo de investigação e elucidação dos

casos,  entre  os  quais  informações  genéticas  e  não  genéticas  das  pessoas

desaparecidas ou não identificadas e de seus familiares, inclusive informações do
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código  genético  contidas  no  ácido  desoxirribonucleico  –  DNA –  e  o  mapeamento

geográfico do Estado com estatísticas sociais, econômicas, etárias, atividade criminal,

ocorrências  de  desaparecimento  e  de  localização  dos  municípios  e  regiões  do

Estado;

IV – instrumento automático de emissão de alerta sobre o desaparecimento para

todas as unidades policiais,  órgãos de segurança pública,  rodoviárias,  aeroportos,

portos, polícia rodoviária, companhias de transporte intermunicipais, interestaduais e

internacionais, postos de fronteira, hospitais e rede de atenção à saúde, órgãos de

imprensa locais, regionais e estaduais, entre outros;

V – instituição, a partir dos órgãos de segurança pública, de delegacias ou serviços

especializados  em  desaparecimento  de  pessoas,  cuja  finalidade  será  priorizar  o

trabalho  de  inteligência  e  investigação  das  ocorrências  e  manter  atualizado  o

Cadastro Único de Pessoas Desaparecidas.

Parágrafo único – O cadastro referido no inciso I deste artigo deverá ser integrado à

Rede  de  Integração  Nacional  de  Informações  de  Segurança  Pública,  Justiça  e

Fiscalização – Infoseg –, instituído pelo Decreto Federal nº 6.138, de 28 de junho de

2007,  e,  quando  for  o  caso,  ao  Cadastro  Nacional  de  Crianças  e  Adolescentes

Desaparecidos, instituído pela Lei Federal 12.127, de 17 de dezembro de 2009.

Art.  5º – No momento do registro da ocorrência de desaparecimento, a unidade

policial  responsável  por  seu  acolhimento  deverá  imediatamente  adotar  as

providências necessárias para a comunicação às demais autoridades competentes,

bem  como  realizar  a  inclusão  dos  dados  no  Cadastro  Único  de  Pessoas

Desaparecidas.

§ 1º  –  No caso do desaparecimento  de crianças,  adolescentes e  pessoas com

deficiência física, mental ou sensorial, além das providências previstas no caput deste

artigo, a investigação e a busca deverão ser iniciadas imediatamente após o registro

da ocorrência, em conformidade com a Lei Federal 11.259, de 30 de dezembro de

2005.

§ 2º – Iniciadas a busca da pessoa desaparecida e a investigação, estas serão

interrompidas somente após a ocorrência da localização da pessoa, devendo o poder
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público  envidar  todos  os  esforços  até  a  solução  do  caso,  podendo  inclusive

responsabilizar autoridades e agentes públicos em caso de omissão e desídia.

§ 3º – Corpos ou restos mortais encontrados não serão sepultados como indigentes

sem a adoção das cautelas de cruzamento de dados e de coleta e inserção de suas

características  físicas,  inclusive  do código  genético,  contidas no DNA,  no  sistema

integrado de informações referido no inciso II do art. 3º.

§ 4º – Será oportunizado ao familiar responsável pelo registro da ocorrência ou à

pessoa por este autorizada mediante registro cartorial, acesso a todas as etapas de

investigação  e  busca,  salvo  nos  casos  em  que  haja  suspeita  fundamentada  ou

comprovada  de  histórico  de  violência  infrafamiliar  ou  envolvimento  destes  no

desaparecimento.

Art. 6º – Hospitais, clínicas, unidades de saúde, albergues, públicos ou privados,

entidades religiosas,  comunidades  alternativas e  demais  sociedades  que admitam

pessoas sob qualquer pretexto são obrigados a informar aos órgãos de segurança

pública, sob pena de responsabilização criminal  de seus dirigentes, o ingresso ou

cadastro de pessoas sem a devida identificação em suas dependências.

Art.  7º  –  Imediatamente  após  a  ocorrência  de  localização,  serão  adotadas  as

providências necessárias para a divulgação da localização e o fim das buscas pelos

mesmos instrumentos previstos para a divulgação da ocorrência de desaparecimento.

§  1º  –  A  localização  da  pessoa  e  o  fim  da  busca  não  significam  o  fim  da

investigação  quando  houver  indícios  fundamentados  de  existência  de  atividade

criminal, sob qualquer tipificação, entre as causas que levaram ao desaparecimento.

§  2º  –  Na  hipótese  de  localização  da  pessoa  tida  como  desaparecida  sem  a

intervenção  dos  órgãos  de  segurança  pública,  fica  obrigado  o  responsável  pelo

registro  da  ocorrência  de  desaparecimento  a  comunicar  o  fato  às  autoridades

responsáveis pela busca.

Art. 8º – Para a consecução dos objetivos de implementação da política a que se

refere esta lei, o Estado poderá firmar parcerias, convênios e termos de cooperação

com a União, outras unidades da Federação, municípios, universidades, laboratórios

públicos ou privados, organismos internacionais, países com os quais o Brasil possua
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relação diplomática, especialmente os que possuem fronteira seca com o País, bem

como organizações, entidades e associações da sociedade civil.

Art. 9º – O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: O objetivo deste projeto, ao instituir a Política Estadual sobre Pessoas

Desaparecidas, é implementar essa política de maneira permanente pelos poderes do

Estado. Trabalhar sobre o tema das pessoas desaparecidas nunca é fácil. Mexe com

as estruturas familiares e angustia parentes verificar o desaparecimento de um ente

querido. Há as dificuldades de busca e localização e a necessidade de repressão a

redes criminosas responsáveis pelo aliciamento e tráfico de pessoas.

Embora  reconheçamos  os  sucessivos  avanços  das  gestões  estaduais  no

enfrentamento do tema, ainda hoje o desaparecimento de pessoas em Minas Gerais

é elevado.

Muitos dos casos sequer são registrados nos órgãos de segurança pública. Vários

motivos levam a essa falta de registro, entre os quais o aliciamento de crianças e

adolescentes oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social; a falta de

orientação  sobre  os  procedimentos a  serem adotados  pelas  famílias  em caso de

desaparecimento;  e  situações  relacionadas  à  violência  doméstica,  ao  abandono

familiar e a problemas de saúde mental. Nem sempre o desaparecimento de alguém

configura crime. As já citadas situações relacionadas à saúde mental e à fuga do lar,

principalmente  protagonizada  por  adolescentes e  adultos  jovens,  levam a  crer  na

necessidade de estabelecermos ações de inclusão mais eficientes.

Programas sociais em curso no País e em Minas Gerais de transferência de renda,

qualificação profissional, acompanhamento de famílias vulneráveis têm auxiliado na

diminuição desses casos.

Quando  se  trata  de  atuação  criminal,  as  principais  causas  elucidadas  estão

relacionadas a redes criminosas que praticam o  tráfico de seres humanos com o

objetivo de  exploração sexual  nacional  e internacional,  trabalho  escravo,  adoções

ilegais, tráfico de drogas e tráfico de órgãos. Não raro, meninas e mulheres jovens
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são aliciadas e deixam suas famílias e pequenas cidades com a promessa de lucro

fácil e uma vida melhor e acabam nas grandes cidades ou em municípios de grande

fluxo de obras, vítimas da exploração sexual.

Nesse  sentido,  este  projeto  de  lei  busca  estabelecer  três  objetivos  para

enfrentarmos  os  casos  de  desaparecimento  de  pessoas  em  Minas  Gerais:  a

prevenção do desaparecimento, o auxílio nas buscas e a assistência e o apoio aos

familiares das vítimas e às próprias vítimas quando localizadas. Para isso, além do

esforço  protagonizado pelos  órgãos  de segurança,  é  necessário estabelecer  uma

ampla  rede  entre  outros  órgãos  estaduais,  municipais  e  federais,  o  Judiciário,  o

Ministério  Público,  conselhos  tutelares,  conselhos  de  direitos  e  organizações  da

sociedade civil. Dessa forma, em rede, é possível fortalecer a luta para que ninguém

desapareça e para que aqueles que se encontram desaparecidos tenham o direito de

serem encontrados e de viver, após isso, uma outra realidade, com dignidade.

A proposição que ora apresentamos quer contribuir para que esse seja um tema

superado em nosso estado.  É importante ressaltar  que não seremos os únicos a

instituir esse tipo de política.

Neste momento em que apresentamos proposição de tamanha envergadura para a

apreciação desta Casa, não poderíamos deixar de lembrar e agradecer a participação

de  agentes  públicos  que  lidam  diariamente  com  o  tema,  conselhos  de  direitos,

vereadores e comitês municipais sobre pessoas desaparecidas e organizações da

sociedade civil na sua elaboração.

Rogamos pela aprovação desta proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.906/2015

Institui a Comenda Educador Paulo Freire.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica instituída a Comenda Educador Paulo Freire com a finalidade de

homenagear os profissionais da educação que tenham se destacado em trabalhos e

ações relevantes em prol da educação no Estado.

Art. 2º – A cerimônia de entrega da Comenda Educador Paulo Freire será realizada
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anualmente,  no  dia  15  de  outubro,  como  parte  das  comemorações  do  Dia  do

Professor, de cujo calendário oficial passa a fazer parte.

Parágrafo único – Serão agraciados setenta e oito homenageados, sendo setenta e

sete indicados pelos deputados em exercício e um pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 3º – As condecorações serão entregues na sede do Poder Legislativo Estadual,

em reunião especial.

§ 1º – Os agraciados receberão diplomas assinados pelo presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e pelo autor da indicação.

§ 2º – A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manterá a relação de

todos os agraciados, a fim de que cada cidadão seja homenageado uma única vez.

§ 3º – A relação dos homenageados com a Comenda Educador Paulo Freira será

publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 4º – As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verbas próprias a

ser consignadas nos orçamentos dos exercícios financeiros desta Casa Legislativa.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Professor Neivaldo

Justificação: Submetemos à apreciação dos nobres pares este importante projeto

de lei, que visa valorizar os profissionais da educação do nosso estado. Tal iniciativa

pretende congratular aqueles que por vocação escolheram a árdua tarefa de ensinar

e por vezes são esquecidos.

O  que  se  pretende  é  reconhecer  o  trabalho  dos  profissionais  da  educação,

homenageando-os com a Comenda Educador Paulo Freire, este que sem dúvidas

marcou várias gerações por seus ideais e métodos.

Paulo Reglus Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, em Recife,

Pernambuco, na época uma das regiões mais pobres do País, onde logo cedo pôde

experimentar as dificuldades de sobrevivência das classes populares.

Graduado  pela  Faculdade  de  Direito  de  Recife  (Pernambuco),  foi  professor  de

língua portuguesa do Colégio Oswaldo Cruz e diretor do setor de Educação e Cultura

do Serviço Social da Indústria – SESI – de 1947 a 1954 e superintendente do referido

setor  de 1954 a 1957.  Ao lado de outros  educadores e pessoas interessadas na
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educação escolarizada, fundou o Instituto Capibaribe. Ele foi quase tudo o que deve

ser como educador, de professor de escola a criador de ideias e métodos.

Sua  filosofia  educacional  expressou-se  primeiramente  em 1958  na sua tese  de

concurso para a Universidade do Recife, e, mais tarde, como professor de história e

filosofia da educação dessa instituição, bem como em suas primeiras experiências de

alfabetização, como a de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. A coragem de

pôr em prática um autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização com

um processo de conscientização, capacitando o oprimido tanto para a aquisição dos

instrumentos  de  leitura  e  escrita  quanto  para  a  sua  libertação  fez  dele  um  dos

primeiros brasileiros a ser exilados.

Paulo  Freire  é  autor  de  muitas  obras,  entre  elas  Educação  como  prática  da

liberdade  (1967),  Pedagogia  do  oprimido(1968),  Cartas  à  Guiné-Bissau  (1975),

Pedagogia  da  esperança  (1992)  e  À  sombra  desta  mangueira  (1995).

Foi  reconhecido  mundialmente  pela  sua  práxis  educativa  através  de  numerosas

homenagens.  Além  de  ter  seu  nome  adotado  por  muitas  instituições,  é  cidadão

honorário de várias cidades no Brasil e no exterior.

A Paulo Freire foi outorgado o título de doutor honoris Causa por 27 universidades.

Por seus trabalhos na área educacional, recebeu, entre outros, os seguintes prêmios:

Prêmio Rei Balduíno para o Desenvolvimento (Bélgica, 1980); Prêmio UNESCO da

Educação para  a  Paz (1986)  e  Prêmio  Andres Belloda Organização dos Estados

Americanos,  como Educador  do  Continentes  (1992).  No dia  10  de  abril  de  1997

lançou seu último livro, intitulado  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à

prática educativa.  Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio de 1997 em São Paulo,

vítima de um infarto agudo do miocárdio.

Assim, ressaltamos que homenagear  um profissional  com a Comenda Educador

Paulo Freire é reconhecer a importância do educador e suas práticas. E nas palavras

do Mestre, tem-se:

“Verdades da Profissão de Professor

Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas,

ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus

filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar
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é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem

sendo  desvalorizados.  Apesar  de  mal  remunerados,  com  baixo  prestígio  social  e

responsabilizados  pelo  fracasso  da  educação,  grande  parte  resiste  e  continua

apaixonada pelo seu trabalho.  A data é um convite para que todos,  pais,  alunos,

sociedade,  repensemos  nossos  papéis  e  nossas  atitudes,  pois  com  elas

demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica

o convite para que não descuidem de sua missão de educar, nem desanimem diante

dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem “águias” e não apenas

“galinhas”.  Pois,  se  a  educação  sozinha  não  transforma  a  sociedade,  sem  ela,

tampouco, a sociedade muda.” (Paulo Freire)

Portanto, pedimos aos colegas deputados que apoiem esta importante iniciativa em

criar a Comenda Educador Paulo Freire, para podermos congratular os mais diversos

profissionais em educação no Estado.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação e à Mesa da

Assembleia para parecer, nos termos do art. 190.

PROJETO DE LEI Nº 1.907/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Terapêutica Mães & Filhos –

ACT Mães & Filhos –, com sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunidade Terapêutica

Mães & Filhos – ACT Mães & Filhos –, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: A Associação Comunidade Terapêutica Mães & Filhos – ACT Mães &

Filhos –, com sede no Município de Itaúna, tem como objetivo promover assistência

social, melhoria da qualidade de vida, recuperação e reabilitação, entre outras.

Ademais, em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a referida entidade

cumpre  todos  os  requisitos  exigidos  por  lei,  razão  pela  qual  faz  jus  ao  título

declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.908/2015

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural Pampulha FC, 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 Esportiva  e  Cultural

Pampulha FC, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

João Vítor Xavier

Justificação:  A  Associação  Esportiva  e  Cultural  Pampulha  FC,  com  sede  no

Município  de  Belo  Horizonte,  é  uma  sociedade  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

4/5/2011.  Tem  como  finalidades  precípuas  proporcionar  e  incentivar  a  prática  do

futebol  de categoria de base pelos seus atletas; a prática de outros esportes que

concorrem para o desenvolvimento físico, social e educacional de seus associados e

da  comunidade;  o  desenvolvimento  de  ações  comunitárias  visando  ao

desenvolvimento social, educativo, desportivo, recreativo, cultural, de saúde e meio

ambiente e de qualificação e requalificação profissional.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.909/2015

Declara de utilidade pública o Corpo de Bombeiros Voluntários de São Domingos do

Prata, com sede no Município de São Domingos do Prata.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o Corpo de Bombeiros Voluntários de

São Domingos do Prata, com sede no Município de São Domingos do Prata.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

João Vitor Xavier

Justificação: O Corpo de Bombeiros Voluntários de São Domingos do Prata, com

sede no Município de São Domingos do Prata, é uma sociedade sem fins lucrativos,

fundada em 28/4/2013. Tem como finalidades precípuas proteger e salvar a vida da

população e dos usuários das estradas e rodovias, com ações voltadas ao combate a

incêndios,  a  buscas  e  salvamentos,  a  campanhas  educativas  de  proteção  e

prevenção de acidentes, ao atendimento pré-hospitalar, tanto em área urbana, quanto

em rodovias, ao apoio aos sistemas municipais, estadual e federal de saúde e defesa

civil.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

– 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 1.910/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pais,  Amigos  e  Profissionais  dos

Autistas de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pais,  Amigos  e

Profissionais dos Autistas de Patos de Minas, com sede no Município de Patos de

Minas.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.
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Hely Tarqüínio

Justificação: A Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Patos de

Minas,  denominada  Esperança  Azul,  é  uma  entidade  beneficente,  educativa,

assistencial,  sem  fins  lucrativos,  sem  cunho  político  ou  partidário  e  de  duração

ilimitada (art. 1º do estatuto). Fundada 21 de abril de 2013 e registrada em cartório

em 3 de julho de 2013, encontra-se em pleno funcionamento desde então.

Por ser uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos,  não visa à obtenção de

lucros, dividendos ou bonificações, nem remunera seus diretores e conselheiros de

nenhuma forma.(art. 5º do estatuto). Seus diretores são pessoas idôneas, conforme

declara o promotor de justiça da Comarca de Patos de Minas (atestado em anexo).

A Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Patos de Minas tem

por finalidade principal defender os interesses e direitos das pessoas com transtornos

do espectro autista e:

a) promover programas de ajuda, amparo, adaptação, habilitação e reabilitação e

integração social da pessoa e seus familiares;

b) integrar o autista na sociedade, através de sua aceitação social e da divulgação

do autismo na comunidade, mediante cursos, palestras, publicações e outros meios

adequados;

c)  prestar  serviços  de  convivência  e  fortalecimento  de  vínculos  para  pessoas

autistas, bem como para seus familiares, na prevenção de risco social;

d) promover a inclusão do autista na escola regular, sempre que possível, e outras

ações.

A atuação da Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Patos de

Minas – Esperança Azul – é de grande importância social para a comunidade autista,

para os pais e familiares que necessitam de constante acompanhamento para facilitar

a convivência e o entendimento da realidade da vida do autista. A inclusão social do

autista é um passo importante para suas famílias estabelecendo um elo de inserção

na comunidade.

Peço  pois,  aos  nobres  pares,  a  aprovação  deste  projeto,  que  promoverá  o

reconhecimento de um trabalho criterioso, dedicado, íntegro e eficiente.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da
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Pessoa com Deficiência, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.911/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos da Natação, com sede

no Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos da

Natação, com sede no Município de São Lourenço.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação de Pais e Amigos da Natação é uma associação sem fins

lucrativos com sede no Município de São Lourenço, que tem por finalidade contribuir

para o crescimento, o desenvolvimento e a promoção do atleta da natação através da

participação  em  eventos  desta  natureza,  nos  termos  da  legislação  vigente.  A

Associação de Pais e Amigos da Natação visa ainda à formação social através da

convivência, da solidariedade, do ensino da consciência ecológica e da prática da

cidadania.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública,  razão pela  qual  rogo a meus pares a aprovação do projeto como acima

exposto.

– 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 1.912/2015

Dispõe  sobre  a  política  de  recuperação  industrial  da  Região  da  Zona  da  Mata

Mineira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica concedido aos estabelecimentos industriais contribuintes do Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de
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Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações – ICMS –

tratamento tributário diferenciado nos termos e condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 2º – Às indústrias localizadas nos municípios que compõem a Zona da Mata

Mineira, em substituição à sistemática normal de apuração de débito e crédito, será

concedido tratamento tributário diferenciado consubstanciado na aplicação direta do

percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor de seu faturamento.

Parágrafo único – No percentual mencionado no  caput deste artigo, considera-se

incluída a parcela  de  1% (um por  cento),  destinada ao Fundo de Erradicação da

Miséria – FEM –, regulamentado pelo Decreto nº 45.934, de 2012.

Art. 3º – O percentual previsto no art. 2º será reduzido para 1% (um por cento) no

caso de indústrias cujas atividades sejam pautadas em inovação tecnológica, assim

compreendido processos produtivos de concepção de novo produto ou processo de

fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao

produto  ou  processo  que  implique  melhorias  incrementais  e  efetivo  ganho  de

qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado.

Art.  4º  –  A opção  pelo  tratamento  tributário  previsto  no  art.  2º  se  dá  mediante

registro  no  livro  Registro  de  Utilização  de  Documentos  Fiscais  e  Termos  de

Ocorrências – RUDFTO – e comunicação à administração fazendária – AF – a que

estiver circunscrito, sendo-lhe vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos,

inclusive aqueles já escriturados em seus livros fiscais.

Parágrafo  único  –  Exercida  a  opção,  o  contribuinte  será  mantido  no  sistema

adotado pelo prazo mínimo de doze meses, vedada a alteração antes do término do

exercício financeiro.

Art.  5º  –  Além  do  tratamento  tributário  citado  nos  arts.  2º  e  3º,  as  indústrias

localizadas  nos  municípios  citados  também  poderão  optar  pela  aplicação  do

diferimento do imposto, em relação aos seguintes fatos geradores:

I – na importação e na entrada decorrente de operação interna de matéria-prima,

material de embalagem e demais insumos destinados ao processo de fabricação do

adquirente;

II  –  do  imposto  correspondente  ao  diferencial  de  alíquota  na  entrada  em
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decorrência de operação interestadual de mercadoria destinada a uso, consumo ou

ativo permanente;

III – na entrada em operação interna e na importação de máquinas, equipamentos e

instalações industriais destinadas a compor o ativo imobilizado, bem como peças,

partes e acessórios necessários destinados à montagem e manutenção desses bens

do ativo.

Parágrafo  único  – O diferimento nas importações e  aquele previsto  no  inciso II

somente se aplicam na hipótese de o produto não possuir similar no estado.

Art. 6º – Somente poderão optar pelo tratamento tributário previsto nos arts. 2º, 3º e

5º as indústrias com regularidade fiscal nos termos fixados na lei.

Art.  7º  –  O  Poder  Executivo  fixará,  no  prazo  de  sessenta  dias  contados  da

publicação desta lei, os termos para a aplicação do tratamento tributário diferenciado.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação: A mesorregião da Zona da Mata de Minas Gerais é formada por 142

municípios  pertencentes  a  sete  microrregiões  geográficas,  que  concentram  2,7

milhões  de  pessoas.  As  microrregiões  de  Cataguases,  Juiz  de  Fora,  Manhuaçu,

Muriaé,  Ponte  Nova,  Ubá  e  Viçosa  possuem  particularidades  no  que  tange  à

especialização produtiva e ao potencial econômico. Juiz de Fora é a mais importante

microrregião e o maior e mais influente polo da Zona da Mata, correspondendo a

33,4% da população total e metade da participação do PIB industrial e de serviços de

tal região.

Entretanto, conforme vem sendo apontado por vários estudos, a Zona da Mata, ao

longo dos últimos anos, enfrenta um grave declínio econômico, ficando constatado

que foi uma das regiões em Minas Gerais que mais sofreram e têm sofrido com a

guerra fiscal,  especialmente pelo fator  geográfico,  haja vista incentivos agressivos

concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro e também pelos municípios fluminenses.

Com base nas Leis nºs 4.533, de 2005, e 5.636, 2010 – Lei Rosinha e Lei Cabral –,

o Rio de Janeiro reduziu a alíquota de ICMS incidente nas operações promovidas por

empresas localizadas nos municípios limítrofes à Zona da Mata de 19% para 2% e a
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alíquota  incidente  sobre  o  faturamento.  Além  desses  benefícios  estaduais,  as

prefeituras dos municípios serranos oferecem, principalmente às empresas do setor

industrial, benefícios fiscais como isenção de IPTU e ISSQN, além da facilitação na

obtenção da licença ambiental e de obras.

Essas prefeituras citam ainda como diferenciais e vantagens da região uma série de

fatores, como posição logística privilegiada, facilidade de escoamento da produção

devido ao entroncamento rodoferroviário e a presença de portos e aeroportos, além

da proximidade com centros  comerciais  como Rio  de  Janeiro,  São Paulo  e  Belo

Horizonte.

Diante disso, o que se vivenciou nos últimos anos foi a perda da competitividade

econômica das indústrias mineiras para os municípios do Estado do Rio de Janeiro,

com intensa migração de investimentos industriais para o estado fluminense.

Devido à fuga de investimentos, o governo de Minas Gerais promulgou, em 2009, o

Decreto nº 45.218, que reforçou a previsão legal já existente e que previa a proteção

da economia mineira em face dos incentivos fiscais promovidos por outras unidades

da Federação. A ideia era conceder aos nossos contribuintes tratamento diferenciado

semelhante e suficiente para nivelar a competitividade.

Entretanto, na prática, os incentivos não funcionaram, especialmente pelo fato de

nunca chegarem a ser tão agressivos quanto os incentivos fluminenses e também em

razão  da  falta  de  apoio  dos  municípios  mineiros  nesse  processo.  Na  prática,  a

demora  na  análise  dos  regimes  especiais,  a  burocracia  do  processo  e  a

complexidade  na  aplicação  das  regras  acabaram  por  não  trazer  efeitos  práticos

capazes de combater a concorrência desleal.

Um exemplo emblemático dessa decadência é registrado na região de Ubá, muito

conhecida por ser um importante polo moveleiro. Além da guerra fiscal provocada

pelo estado fluminense, esse segmento ainda sofre com os benefícios concedidos

pelo Estado do Espírito Santo, o que já motivou a migração da Itatiaia Móveis, maior

fabricante de modulares para cozinha.

Ora, segundo dados disponibilizados pelo departamento de economia da Fundação

João Pinheiro, das mesorregiões que compõem o Estado de Minas Gerais,  o PIB

Industrial da Zona da Mata é um dos piores. Pelos valores apresentados, no período
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de 2002 a 2011, as regiões Central, Jequitinhonha/ Mucuri e Noroeste apresentaram

um crescimento de,  respectivamente,  9,66%, 0,68% e 0,46%. Em contrapartida, a

Zona da Mata Mineira registrou uma redução/retração de 1,31%.

Para ilustrar esse panorama, citamos também dados da Secretaria de Estado de

Fazenda de Minas Gerais, através dos quais é possível comprovar que o valor do

ICMS  arrecadado  pelas  indústrias  em  apenas  um  município  –  Juiz  de  Fora  –

enfrentou uma queda de 23,27% no ano de 2012, e de 14,54 no ano de 2013.

Perante  esse  quadro,  e  considerando  a  importância  da  região  na  geração  de

empregos e desenvolvimento social regional, devem-se buscar medidas suficientes

para incentivar o crescimento da economia local.

Ante o exposto, contamos 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 Nº 1.913/2015

Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, para

reduzir a zero a carga tributária incidente nas operações de importação promovidas

por empresas do Simples Nacional.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

o seguinte parágrafo:

“Art. 12 – (…)

§ ...  –  Fica  o Poder  Executivo autorizado,  na forma,  no  prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir a zero a carga tributária incidente nas operações

de  importação,  promovidas  por  empresas  optantes  pelo  Simples  Nacional,  de

máquinas  e equipamentos  sem similar  no  Estado e  destinados a  integrar  o  ativo

permanente.”.

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

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação:  Grande  entrave  no  desenvolvimento  das  nossas  indústrias  são  as
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dificuldades enfrentadas para a modernização dos parques fabris, especialmente em

razão  do  elevado  custo  da  aquisição  de  máquinas  modernas,  muitas  vezes

essenciais ao processo produtivo.

Esse ponto é ainda mais  grave quando pensamos nas empresas optantes pelo

regime  de  recolhimento  unificado  de  tributos,  denominado  Simples  Nacional,

realidade  de  uma  grande  parte  das  nossas  indústrias,  especialmente  daquelas

localizadas  na  região  da  Zona  da  Mata  Mineira,  que  vem  atravessando  grande

declínio econômico, com a redução de investimentos.

As micro e pequenas indústrias, ao contrário do que ocorre com os contribuintes

tributados no sistema débito e crédito, não podem se valer do instituto do diferimento

do ICMS previsto no nosso regulamento e devem recolher o imposto incidente nessa

operação – integralmente – segundo as normas da Lei  Complementar  nº  123, de

2006. Destacamos que esse imposto recolhido por  fora do sistema unificado nem

sequer poderá ser posteriormente aproveitado pelo contribuinte.

Ora, se empresas optantes pelo débito e crédito não recolhem ICMS na importação

de bens sem similares  produzidos no Estado,  que comporão o ativo  permanente,

nada  mais  justo  que  conceder  aos  optantes  pelo  Simples  Nacional  tratamento

equivalente, incentivando a modernização das nossas micro e pequenas indústrias e

propiciando oportunidade de crescimento.

Ante o exposto, contamos 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 Nº 1.914/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 214/2011)

Declara de utilidade pública a Associação da Fazendinha Comunitária – Asfaz –,

com sede no Município de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Fazendinha

Comunitária – Asfaz –, com sede no Município de Três Marias.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 3 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação da Fazendinha Comunitária, com sede no Município de

Três Marias, presta relevantes serviços aos moradores do Município de Três Marias.

Entre suas iniciativas podemos destacar o fornecimento de alimento para as famílias

carentes; a defesa dos direitos do idoso,  inclusive a sua inserção no mercado de

trabalho;  o  incentivo  à  solidariedade  e  à  integração  entre  seus  associados  e  a

comunidade; a criação de um departamento recreativo; a prestação de assessoria

técnica nas áreas econômica e jurídica.

Para desenvolver suas iniciativas, celebra convênios com a iniciativa privada e com

entidades públicas.

Pela importância da entidade, esperamos a anuência de nossos 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.

REQUERIMENTOS

Nº 959/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades precípuas da Escola Estadual Tiago Delgado, no Povoado de Manejo,

em Lima Duarte.

Nº 960/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades precípuas da Escola Estadual João XXIII, em Bom Jardim de Minas.

Nº 961/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Nossa  Senhora  Aparecida,  em  Bom

Jardim de Minas.

Nº 962/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades precípuas da Escola Estadual Mannarino Luigi, em Mar de Espanha.
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Nº 963/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Dr.  Francisco  Zágari,  no  Distrito  de

Taruaçu, em São João Nepomuceno.

Nº 964/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Oswaldo  Cruz,  em  São  João

Nepomuceno.

Nº 965/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades precípuas da Escola Estadual Professor Gabriel Arcanjo de Mendonça

– Polivalente, em São João Nepomuceno.

Nº 966/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  reforma e  atendimento  das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Judite  de  Mendonça,  em  São  João

Nepomuceno.

Nº 967/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual de Ensino Médio de Guarará.

Nº 968/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual de Ensino Médio de Maripá de Minas.

Nº 969/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Joaquim Delgado de Paiva,  em Lima

Duarte.

Nº 970/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Adalgisa  de  Paula  Duque,  em  Lima

Duarte.

Nº 971/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Educação pedido de providências para reforma e o atendimento das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Antônio  Macêdo,  em  Ewbanck  da

Câmara.

Nº 972/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Estevão Pinto, em Mar de Espanha.

Nº 973/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Mar de Espanha, em Mar de Espanha.

Nº 974/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Francisco Manuel, em Descoberto.

Nº 975/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades  precípuas da Escola  Estadual  Professor  Milton Santos,  em Coronel

Pacheco.

Nº 976/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual São Pedro, em Piau.

Nº 977/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Tolomeu Casali, em Goianá.

Nº 978/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Vieira Marques, em Santos Dumont.

Nº 979/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual  Cornélia  Ferreira Ladeira,  em Santos

Dumont.

Nº 980/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à
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Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual de Belmiro Braga, nesse município.

Nº 981/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Demerval  Moura de Almeida,  em Rio

Preto.

Nº 982/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual João Augusto da Silva Barreto, em Santa

Bárbara do Monte Verde.

Nº 983/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro, em Matias

Barbosa.

Nº 984/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Deputado Oliveira Souza, em Bicas.

Nº 985/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Raulino Pacheco, em Rio Novo.

Nº 986/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Olympio Araújo, em Rio Novo.

Nº 987/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  de  Pedro  Teixeira,

nesse município.

Nº 988/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades  precípuas  do  Centro  Estadual  de  Educação  Continuada,  em  Lima

Duarte.
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Nº 989/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual  Presidente João Pinheiro, em Santos

Dumont.

Nº 990/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades  precípuas  da Escola  Estadual  Professora  Joana Cunha,  em Santos

Dumont.

Nº 991/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Padre  Antônio  Vieira,  em  Santos

Dumont.

Nº 992/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual Dr. Vieira Braga, em Santos Dumont.

Nº 993/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Engenheiro  Henrique  Dumont,  em

Santos Dumont.

Nº 994/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades  precípuas  da  Escola  Estadual  Governador  Bias  Fortes,  em  Santos

Dumont.

Nº 995/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para a reforma e o atendimento das

necessidades precípuas da Escola Estadual João Gomes Velho, em Santos Dumont.

(– Distribuídos à Comissão de Educação.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.475/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 150/2011.
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Nº 1.476/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 151/2011.

Nº 1.477/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 152/2011.

Nº 1.478/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 154/2011.

Nº 1.479/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 155/2011.

Nº 1.480/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 158/2011.

Nº 1.481/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 159/2011.

Nº 1.482/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 160/2011.

Nº 1.483/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 161/2011.

Nº 1.484/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 162/2011.

Nº 1.485/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 163/2011.

Nº 1.486/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 164/2011.

Nº 1.487/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 165/2011.

Nº 1.488/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 167/2011.

Nº 1.489/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 169/2011.

Nº 1.490/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 193/2011.
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Nº 1.491/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 195/2011.

Nº 1.492/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 198/2011.

Nº 1.493/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a distribuição do

Projeto de Lei nº 1.660/2015, que altera a Lei nº 18.185, de 4/6/2009, à Comissão de

Segurança Pública.

Comunicações

–  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Turismo e de Transporte.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente – Não havendo 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.

Designação de Comissões

O presidente – A presidência, nos termos do inciso XIX do art. 82 do Regimento

Interno, vai designar os membros da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos

para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – Cipe Rio

Doce. Pelo Bloco Minas Melhor: efetivos – deputadas Celise Laviola (coordenadora) e

Rosângela Reis  e deputados Celinho do Sinttrocel  e João Magalhães;  suplente –

deputado Iran Barbosa; pelo Bloco Verdade e Coerência: efetivo – deputado Bonifácio

Mourão;  suplentes  –  deputados  Gustavo  Valadares  e  Tito  Torres;  pelo  Bloco

Compromisso com Minas Gerais: suplentes – deputados Cássio Soares e Roberto

Andrade. Designo. Às comissões.

Leitura de Comunicações

–  A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:

de  Transporte  –  aprovação,  na  13ª  Reunião  Ordinária,  em  2/6/2015,  dos
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Requerimentos nºs 861/2015, do deputado Anselmo José Domingos, 875/2015, da

Comissão de Segurança Pública, e 881/2015, do deputado Anselmo José Domingos;

e de Turismo – aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 2/6/2015, do Requerimento

nº 852/2015, do deputado Duarte Bechir (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

– A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII do

art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 1.475, 1.476, 1.477,

1.478, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487, 1.488, 1.489,

1.490,  1.491  e  1.492/2015,  do  deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 161,

162, 163, 164, 165, 167, 169, 193, 195 e 198/2011, respectivamente.

Votação de Requerimentos

O  presidente  –  Requerimento  Ordinário  nº  1.493/2015,  do  deputado  Sargento

Rodrigues, em que solicita que o Projeto de Lei nº 1.660/2015 seja distribuído, em 1º

turno, 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.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para a especial de segunda-feira, dia 8, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 19/5/2015

Às 15h12min,  comparecem na Sala  das Comissões os  deputados  Deiró Marra,

Celinho do Sinttrocel e Neilando Pimenta, membros da supracitada comissão. Estão

presentes,  também,  a  deputada  Marília  Campos  e  o  deputado  Douglas  Melo.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Deiró Marra, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Celinho  do
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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  debater  a situação do transporte público  e as  condições de

operação do sistema BRT Move em Belo Horizonte e na Região Metropolitana de

Belo Horizonte, tais como logística, valor das tarifas, mobilidade e acessibilidade, falta

de segurança e a implantação do sistema de Belo Horizonte a Matozinhos; a apreciar

a  matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria

Luiza Machado Monteiro, diretora de Fiscalização do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, representando o diretor-geral, Sr.

Célio  Dantas  de  Brito,  Marta  Alves  Larcher,  promotora  de  justiça  coordenadora

estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público

do  Estado  de  Minas  Gerais,  Adriana  Alves  Lara,  vereadora  do  Município  de

Vespasiano  e  representante  da  Frente  pela  Cidadania  Metropolitana,  e  Suzane

Duarte Almada, vereadora de Santa Luzia e membro do Observatório  de Políticas

Públicas de Santa Luzia, representando o presidente, Sr. Raimundo de Paula; e os

Srs.  Renato  Guimarães  Ribeiro,  subsecretário  de  Regulação  de  Transportes  da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, representando o secretário,

Sr.  Murilo de Campos Valadares, Maj.  Glauco Ferreira Marcolino, chefe da Seção

Técnica de Trânsito da Polícia Militar  de Minas Gerais,  Eduardo Enham, assessor

técnico do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano –

Sintram  –  ,  representando  o  presidente,  Sr.  Rubens  Lessa  Carvalho,  e  Ronaldo

Batista  de  Morais,  presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Transporte

Rodoviário  de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

presidência concede a palavra aos deputados Celinho do Sinttrocel, Douglas Melo e

Marília Campos, 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

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Requerimento nº
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714/2015  deixa  de  ser  apreciado  por  falta  de  quórum.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Deiró Marra, presidente – Gustavo Valadares – Gilberto Abramo – Anselmo José

Domingos.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/5/2015

Às 9 horas, 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, que

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

discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da

seguinte correspondência: ofícios das Sras. Sandra Guimarães Cardoso, promotora

de justiça (2),  em resposta ao ofício 570/2015/SGM, informando a instauração de

Inquérito Civil e Procedimento Investigatório Criminal em desfavor do Ten. PM Paulo

César Pereira Chagas, que teria assediado sexualmente as policiais militares Marcela

Fonseca de Oliveira e Katya Flávia de Queiroz, e Cynthia Bachmann, subcorregedora

de  Polícia  Civil  em  exercício,  informando  que  encaminhou  ao  Departamento  de

Ipatinga o ofício 3.596/2014/SGM para que selam adotadas as providências cabíveis;

e  e-mails dos Srs. José Ferreira Filho, informando que o filho, que se encontra na

penitenciária  de  Joaquim  de  Bicas,  não  se  encontra  bem  de  saúde  e  não  foi

medicado, e Maria do Carmo Souza Reis, inspetora escolar, solicitando providências

em relação ao ajustamento funcional de servidoras da área de educação. Comunica

também o recebimento de correspondência publicada no  Diário do Legislativo,  nas

datas mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Katia Fagundes de Moura e

Silva, oficial do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos

Humanos e de Apoio Comunitário do Ministério Público (1º/5/2015),  Josely Ramos

Pontes, promotora de Justiça (7/5/2015), Josely Ramos Pontes, promotora de Justiça

(14/5/2015), e Tânia Marina de Azevedo Grandal Coelho, juíza de Direito (14/5/2015);
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e dos Srs. Antônio Carlos de Alvarenga Freitas, chefe de gabinete da Polícia Civil,

Emílio Álvarez Icaza L., secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos

Humanos, e Fernando Capez, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

São Paulo (7/5/2015).  A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir a Sra. Lúcia de Fátima dos Santos, e, em seguida, retoma os trabalhos

ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência convoca os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Cristiano Silveira, presidente – Vanderlei Miranda – Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/5/2015

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione  Pinheiro  e  os  deputados  Thiago  Cota  e  Wander  Borges,  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidente, deputada Cristina

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

deputado Thiago Cota, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

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

proposições da Comissão.

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

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

O Projeto de Lei nº 730/2015, em turno único, é retirado de pauta por determinação

do presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais.

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

596/2015 e nº 625/2015.

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

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

são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.683/2015, do deputado Rogério Correia em que solicita seja realizado debate

público desta Comissão, com a finalidade de discutir a luta de resistência cultural dos
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negros através dos chamados Clubes de Negros existentes no Estado, como parte da

história, memória e patrimônio cultural imaterial do Estado;

nº 1.684/2015, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja realizada

audiência pública desta Comissão para debater a suspensão das visitas ao Museu

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte;

nº  1.827/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  da  deputada  Cristina  Corrêa,  do

deputado Thiago Cota e da deputada Ione Pinheiro em que solicitam seja realizada

reunião desta  Comissão para  debater  a  regulamentação do art.  83  dos Atos  das

Disposições  Constitucionais  Transitórias,  que  prevê  a  elaboração  de  lei  que

estabelecerá  programas  de  emergência  que  resguardem  o  patrimônio  cultural  do

Estado,  notadamente  o das 29 cidades citadas  e  de  outros  núcleos urbanos que

contenham reminiscências artísticas, arquitetônicas e históricas do século XVIII;

nº  1.832/2015,  da  deputada  Cristina  Corrêa,  do  deputado  Wander  Borges,  do

deputado Thiago Cota e da deputada Ione Pinheiro em que solicitam seja realizada

reunião desta Comissão com a finalidade de discutir a atuação e a composição do

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos  Difusos – Cedif  –,  e a concepção e a

aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos – Fundif –

e  quais  as  diretrizes  a  serem  adotadas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Direitos

Humanos, participação Social e Cidadania, na condição de órgão gestor desse fundo;

nº  1.833/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  da  deputada  Cristina  Corrêa,  da

deputada  Ione  Pinheiro  e  do  deputado  Thiago  Cota  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda pedido de providência solicitando a

imediata  liberação  dos  R$8  milhões  do  Fundo  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos

Difusos – Fundif –, notadamente nos Termos de Ajustamento de Conduta – TACs –,

de  forma  a  permitir  a  conclusão  de  projetos  aprovados  e  conveniados  para  a

recuperação dos patrimônios histórico e ambiental avariados;

nº  1.834/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  da  deputada  Cristina  Corrêa,  da

deputada Ione Pinheiro e do deputado Thiago Cota em que solicitam seja realizada

audiência  pública  desta  Comissão  para  discutir  as  ações  de  restauração  e

preservação do patrimônio mineiro;

nº  1.835/2015,  da  deputada  Ione  Pinheiro,  da  deputada  Cristina  Corrêa,  do



455
____________________________________________________________________________

deputado Thiago Cota e do deputado Wander Borges em que solicitam seja realizada

visita desta Comissão ao Palácio da Liberdade para avaliação da real situação das

obras e equipamentos que compõem o prédio e o acervo cultural,  uma vez que o

referido prédio encontra-se fechado para reformas.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio 2015.

Bosco, presidente – Ione Pinheiro – Cristina Corrêa.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 21/5/2015

Às 9h42min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Douglas  Melo,

Ivair  Nogueira e Professor Neivaldo,  membros da supracitada comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Douglas Melo, 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 discutir  e  votar  a matéria constante na pauta e a votar  proposições da

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

Sr.  João  dos  Reis  Canela,  reitor  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros,

justificando sua ausência na audiência pública da comissão realizada em 7/5/2015,

em  virtude  de  compromissos  agendados  anteriormente,  e  do  deputado  Wander

Borges, presidente em exercício da Comissão de Assuntos Municipais, convidando os

membros  da  comissão  para  participarem  da  audiência  pública  da  Comissão  de

Assuntos Municipais no dia 27/5/2015, em Montes Claros, na qual se debaterão a

paralisação e a interrupção do andamento de concurso público na Unimontes; e ainda

e-mails do  Sr.  Fernando  Furtado,  contendo  reclamação  contra  a  Ouvidoria  de

Educação, que estaria se omitindo ante a denúncias de emissão de falsos diplomas

expedidos  com  assinatura  do  reitor  da  Uemg,  que  estariam  sendo  usados  para

ingresso no serviço público estadual da região de Carangola, Muriaé e Manhuaçu; e

do Sr.  Eliomar  Cortes da Cunha,  diretor da Escola Estadual  José Henrique Filho,
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localizada  em  Aimorés,  reconhecendo  o  avanço  na  extensão  da  parcela  de

remuneração de diretores de escolas para 50 %, mas salientando que seja criada a

possibilidade para que os diretores possam escolher a remuneração em dobro para o

salário de melhor cargo, acrescida de 50%. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

709/2015.  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 posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  1.842/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da comissão para debater o projeto de lei de autoria do governo do

Estado, em tramitação na Assembleia Legislativa, que prevê a implementação do piso

salarial  nacional  para  os  professores,  a  extinção  do  regime  de  subsídio  e  o

descongelamento das carreiras;

nº  1.843/2015,  do  deputado  Leandro  Genaro,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da comissão para debater a ideologia de gênero no Plano Estadual

de Educação;

nº  1.853/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  comissão  para  debater  a  situação  da  rede  municipal  de

educação de Betim, bem como a pauta da categoria dos trabalhadores em educação

e a manutenção dos direitos e das garantias já conquistados;

nº  1.854/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  comissão  para  debater  a  situação  da  rede  municipal  de

educação de Ibirité;

nº  1.855/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

reunião  com  convidados  da  comissão  para  debater  a  proposta  inovadora  para  a

redução da desigualdade entre ricos e pobres sugerida no livro Lei da Generosidade,

sendo convidado o Sr. Thiago Mancilha Cancela, autor da obra;

nº 1.856/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com Thiago Mancilha Cancela, autor do livro intitulado Lei da

Generosidade, que  propõe  medidas  inovadores  para  a  redução  da  desigualdade

entre ricos e pobres;
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nº  1.857/2015,  da  deputada Ione Pinheiro,  em que solicita  seja  encaminhado à

presidência  da  Assembleia  Legislativa  pedido  de  providências  para  que  seja

promovido anualmente pela Casa um concurso de redação para alunos dos ensinos

fundamental e médio da rede estadual de ensino;

nº 1.859/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência

pública da comissão para conhecer e discutir o panorama da política de tecnologia e

inovação tecnológica estadual,  bem como os projetos da Secretaria  de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2015.

Paulo  Lamac,  presidente  –  Douglas  Melo  –  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Professor

Neivaldo.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 21/5/2015

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Marília Campos e

Geisa  Teixeira  (substituindo  o  deputado  Doutor  Jean  Freire,  por  indicação  da

liderança  do  BMM)  e  os  deputados  Fábio  Cherem  e  João  Leite,  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental,  a presidenta, deputada Marília

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

deputado Geisa Teixeira, dispensa a leitura da ata da reunião 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

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre

parênteses: ofícios do sr. João Cruz Reis Filho, secretário de Estado da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (16/4/2015 e 1º/5/2015), e André Quintão, secretário de

Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (1º/5/2015). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

comissão.  Submetidos  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  1.852/2015,  da
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deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada audiência pública conjunta

com  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater  o

sistema metroviário de Belo Horizonte, por solicitação do Sindicato dos Empregados

em Empresas de Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais – Sindimetro-

BH.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2015.

Marília Campos, presidente – Emidinho Madeira – Fábio Cherem.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

21/5/2015

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio,  membros da supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Sargento Rodrigues,

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

por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a debater o sistema prisional e socioeducativo no

Estado, principalmente o déficit de vagas e suas consequências para a segurança

pública, e a discutir  e  votar proposições da Comissão. Registra-se a presença da

deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Durval  Ângelo,  Rogério  Correia,  Iran

Barbosa, Léo Portela, Cássio Soares, Elismar Prado e Missionário Marcio Santiago. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Rita de

Cássia  Januzzi,  delegada  chefe  do  1º  Departamento  de  Polícia  Civil  de  Belo

Horizonte, Rosilene Alves de Souza, delegada-geral de Polícia Civil, coordenadora do

Núcleo de Gestão Prisional, e os Srs. Bernardo Santana de Vasconcellos, secretário

de Estado de Defesa Social, Rodrigo de Melo Teixeira, secretário adjunto de Estado

de Defesa Social, e Wanderson Gomes da Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente tece suas

considerações iniciais. Em seguida, concede a palavra à deputada Celise Laviola e
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ao deputado Cabo Júlio, também 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.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.858/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao  presidente  desta  Casa  pedido  de  providências  com  vistas  a  que  seja  dada

proteção especial ao deputado Antônio Carlos Arantes que, durante debate sobre o

Projeto  de  Lei  nº  4.330/2004,  em tramitação no Congresso Nacional,  que dispõe

sobre  a  terceirização  de  trabalhadores,  foi  desacatado,  ameaçado  e  agredido

verbalmente pelo Sr. Pedro Paulo de Abreu Pinheiro, membro do Movimento Mundo

do Trabalho Contra a Precarização; e à implementação imediata da identificação das

pessoas que adentrem as dependências do Poder Legislativo Estadual.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de maio de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 21/5/2015

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Noraldino Júnior,

Glaycon Franco (substituindo o deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da

liderança do BCMG) e Sargento Rodrigues (substituindo a deputada Ione Pinheiro,

por indicação da liderança do BVC),  membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Noraldino Júnior, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Glaycon Franco, dispensa a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da comissão e suspende os trabalhos por 30 minutos.
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São reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Noraldino Júnior, Ricardo

Faria  e  Wander  Borges  (substituindo  o  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  por

indicação da liderança do BCMG).  Estão  presentes,  também,  os  deputados João

Alberto  e  Geraldo  Pimenta.  O  presidente  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: e-mails  das Sras. Fernanda Carolina, representante do grupo de

proteção animal Adota Unaí, informando que o referido Município não conta com uma

política efetiva e racional de controle populacional  de cães e gatos,  nem com um

abrigo  público  destinado  a  acolher  os  animais  abandonados  e  doentes  e  solicita

auxílio desta comissão com vistas a estabelecer algum tipo de parceria com o poder

público  municipal,  diligenciando  a  aquisição  de  um  “castramóvel”,  o  que  seria  a

solução para o problema; Sandra Queiroz Mendanha, da Sociedade Protetora dos

Animais de São João Del Rei, informando que o serviço de castração foi interrompido,

que a verba fornecida pela Prefeitura está cortada desde dezembro último,  que o

abrigo que possui 40 cães está sem condições de se manter e corre o risco de ter

que desalojar todos esses animais e pedindo ajuda da Comissão para solucionar o

problema. Ausentam-se da reunião os deputados Wander Borges, Ricardo Faria e

João Alberto, momento em que se faz presente o deputado Dilzon Melo. Passa-se à

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

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  seguintes  requerimentos,  já  recebidos  pelo  presidente  em  reunião

anterior: 1.594, 1.743, 1.744, 1.745, 1.746, 1.747, 1.748, 1.749, 1.750, 1.752, 1.753,

1.754, 1.755, 1.757/2015.

É recebido, submetido a votação e aprovado pela presidência o requerimento nº

1.860/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Geraldo Pimenta e Dilzon Melo em que

solicitam seja realizada visita da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais ao

gabinete do deputado federal Roberto Tripoli, para tratar de assuntos de interesse da

causa animal.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 1.861/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Geraldo Pimenta, Wander Borges,

João Alberto e Ricardo Faria em que solicitam seja realizada audiência pública da
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Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater metodologias e ações

para o controle responsável da população de pombos que habitam nos perímetros

urbanos;

nº 1.862/2015, do deputado Douglas Melo em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais no Município de Sete

Lagoas, para debater a situação dos animais abandonados, as ONGs de proteção

dos animais e protetores independentes de animais no referido município.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2015.

Noraldino Júnior, presidente – Ione Pinheiro – Léo Portela.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/5/2015

Às  9  horas,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Arlen  Santiago,

membro da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Antônio

Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado  Arlen  Santiago,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dá-a por aprovada

e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a situação

do Hospital São João de Deus, que passa por sérias dificuldades, e a discutir e votar

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

para ouvir a Sra. Gláucia Sbampato Pereira, superintendente Regional de Saúde da

Secretaria de Estado de Saúde em Divinópolis; e os Srs. Vladimir de Faria Azevedo,

prefeito  municipal  de  Divinópolis;  David  Maia,  secretário  municipal  de  Saúde  de

Divinópolis;  Edimilson Andrade,  vereador  e  presidente  da Comissão de Saúde da

Câmara Municipal de Divinópolis, representando o presidente dessa casa legislativa;

Afrânio Emílio Carvalho, superintendente do Hospital São João de Deus; Áriston de

Oliveira  Silva,  diretor  do  Instituto  de  Gestão e  Perícia;  Marco  Aurélio  de  Oliveira,

secretário  executivo do Consórcio Intermunicipal  de Saúde da Região do Vale do

Itapecerica em Divinópolis; Luciano Alves Nogueira, diretor clínico do Hospital São
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João  de Deus;  e  Domingos  Sávio  e  Jaime Martins,  deputados  federais,  que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Fabiano  Tolentino,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

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

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Doutor Jean Freire – Glaycon Franco.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às 10h37min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e

os deputados Cássio Soares, Inácio Franco e Dilzon Melo, membros da supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Cássio  Soares,

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

Marília Campos,  dispensa a leitura da ata da reunião 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:  ofícios  do  Sr.  Samuel  Gazolla  Lima,  presidente  da  Câmara

Municipal de Ubá, em que solicita apoio para desenvolver programa ou projeto com

ações  conjuntas  entre  as  secretarias  que  menciona,  com  o  objetivo  de  apoiar

produtoras rurais, por meio do fomento à criação de uma economia solidária, com

recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Programa de Aquisição

de Alimentos; e do deputado Wander Borges, presidente em exercício da Comissão

de Assuntos Municipais e Regionalização, convidando para audiência pública no dia 9

de  junho,  às  10  horas,  no  auditório  desta  Casa,  com  a  finalidade  de  discutir  o

rompimento  do  contrato  de  exploração  das  fontes  de  água  mineral  em  vários

municípios  do  Estado.  O  presidente  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº
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742/2015, em turno único, do qual designou como relator o deputado Inácio Franco.

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  29/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (relator: deputado Inácio Franco). Passa-se

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

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 1.791 e 1.792/2015. É recebido pela presidência,

para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº  1.912/2015,  dos  deputados  Cássio

Soares e Rogério Correia, em que solicitam seja realizado debate público sobre a

implantação do Programa Cultivando Água Boa pelo governo estadual como política

pública prioritária de gestão, produção e uso dos recursos hídricos em tempos de

escassez desse recurso  natural.  Cumprida  a  finalidade da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião extraordinária, hoje, às 16 horas, com a finalidade de debater o balanço das

obras de despoluição e revitalização da Lagoa da Pampulha, assim como da Lagoa

Vargem das Flores, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Cássio Soares, presidente – Iran Barbosa – Marília Campos.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 631/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  no 1.047/2011,  tem por  objetivo instituir  o  Dia

Estadual do Colunista.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.
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Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 631/2015 pretende instituir o dia 1º de julho como Dia Estadual

do  Colunista,  profissional  do  jornalismo  que  produz  textos  não  necessariamente

noticiosos,  denominados colunas, com determinada regularidade,  para veículos de

comunicação como jornais e revistas.

A proposição em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada,

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República, e,  aos municípios,

sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, inciso I, da citada

Carta.

A delimitação da competência do estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  chefes  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção à ora examinada. Infere-

se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do

processo legislativo relativo à proposição em análise.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à
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próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 631/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Antônio Jorge – Cristiano Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 705/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  no 1.048/2011,  tem por  objetivo instituir  o  Dia

Estadual da Mobilização contra o Aquecimento Global.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/3/2015  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 705/2015 pretende instituir o Dia Estadual da Mobilização contra

o  Aquecimento  Global,  a  ser  celebrado  anualmente  em  16  de  setembro,  com  o

objetivo de propagar o conhecimento sobre o aquecimento global, estimular o debate

acerca  dos  problemas  ambientais,  incentivar  ações  de  conservação  do  meio

ambiente e promover a educação e a conscientização ambientais.

De  acordo  com  a  proposição,  as  comemorações  alusivas  ao  tema  passam  a

integrar o calendário oficial do Estado e o Poder Executivo fica autorizado a promover

debates e desenvolver ações específicas visando à prevenção e ao enfraquecimento

das consequências desse fenômeno mundial.
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A matéria foi examinada por esta comissão na legislatura passada, no exercício do

controle  preventivo  de  constitucionalidade.  Sendo  assim,  passamos  a  reproduzir,

nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A Constituição da República estabelece que a União  tem competência  privativa

para legislar sobre as matérias relacionadas no art. 22, e aos municípios cabem os

assuntos de interesse local e a suplementação das normas federal e estadual no que

couber.  Estão  reservadas  aos  estados,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  as  matérias

remanescentes. Diante desses dispositivos, a instituição de data comemorativa pode

ser efetivada por lei estadual, por não se encontrar entre as competências privativas

da União ou do município.

Ademais,  o  inciso  VI  do  art.  24  da  Carta  Magna  estabelece  como  legislação

concorrente a conservação da natureza, a proteção do meio ambiente e o controle da

poluição.

Com relação à iniciativa para deflagração do processo legislativo, o projeto de lei

em análise não encontra óbice, uma vez que não trata de tema reservado à Mesa da

Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

ou do Tribunal de Contas.

Entretanto,  a  proposição  possui  duas  impropriedades:  primeiro,  não  há  um

calendário  oficial  do  Estado,  mencionado  no  art.  2º.  Atualmente,  cada  secretaria

estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso, as

atividades específicas que desenvolverá. Ademais, esse procedimento é realizado por

meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando

da lei que instituiu a data comemorativa.

Segundo, o art. 4º do projeto autoriza o Poder Executivo a promover debates sobre

o evento. De acordo com o princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da

Constituição da República, o Executivo não necessita de autorização do Legislativo

para  desenvolver  suas  atividades  administrativas,  consideradas sua função típica,

ressalvados os casos constitucionalmente previstos.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final

deste parecer, para sanar os problemas apontados.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à
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próxima comissão a análise relacionada ao mérito da matéria, aprofundando o estudo

dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 705/2015 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia da Mobilização contra o Aquecimento Global.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica instituído o Dia da Mobilização contra o Aquecimento Global,  que

recairá anualmente no dia 16 de setembro.

Art. 2º – A data a que se refere o art. 1º tem o objetivo de:

I – divulgar o fenômeno do aquecimento global e incentivar ações preventivas a seu

agravamento;

II – estimular o debate sobre os problemas ambientais;

III – incentivar ações de conservação do meio ambiente;

IV – promover a educação e a conscientização ambientais.

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

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – Antônio Jorge,  relator  – João Alberto – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 892/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ivair Nogueira, a proposição de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.279/2014,  institui  o  Dia  Estadual  do

Taxista.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/4/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição em seus aspectos
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de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.  188, c/c o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  892/2015  visa  instituir  o  Dia  Estadual  do  Taxista,  a  ser

comemorado, anualmente, no dia 25 de julho.

Em sua justificação,  o autor  esclarece que,  apesar  de  a profissão ser  bastante

antiga, somente em 2011 foi  editada a Lei  Federal  n°  12.468,  que regulamenta a

profissão de taxista e dá outras providências, estabelecendo os direitos e deveres da

respectiva categoria. A escolha do dia 25 de julho se deu porque a data é também

dedicada ao Dia do Motorista e ao Dia de São Cristóvão, protetor dos condutores de

veículos automotores.

A proposição em análise foi examinada por esta comissão na legislatura passada,

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

É importante destacar que a Constituição da República, em seu art. 22, relaciona as

matérias de interesse nacional, sobre as quais cabe à União legislar privativamente;

no art. 30, prevê a competência dos municípios para tratar de assuntos de interesse

local  e  suplementar  as  legislações  federal  e  estadual  para  atender  às  suas

peculiaridades. Ao estado, o § 1º do art. 25 reserva a competência sobre temas que

não se enquadram no campo privativo da União nem do município.

Tendo em vista esses dispositivos,  a instituição de data comemorativa pode ser

objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte de quaisquer  dos estados  componentes do

sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada com o mérito da matéria, aprofundando-se o
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estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 892/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Antônio Jorge – Cristiano Silveira – Luiz

Humberto Carneiro – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 983/2015

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública  a entidade Zangões – Moto Clube de Curvelo,

com sede no Município de Curvelo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  entidade

Zangões  –  Moto  Clube  de  Curvelo,  com  sede  no  Município  de  Curvelo,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção da

fraternidade  e  da  cooperação  entre  os  motociclistas  amadores  e  a  busca  pela

participação em atividades cívicas, sociais, esportivas e de competição.

A entidade promove viagens, reuniões de confraternização com outras associações

de motociclistas e realiza serviços sociais e filantrópicos.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos

cidadãos do Município de Curvelo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 983/2015, em

turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Fábio Avelar Oliveira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 985/2015

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube Recreativo de Mário Campos – CRMC –, com

sede no Município de Mário Campos.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  o  Clube

Recreativo de Mário Campos – CRMC –, com sede no Município de Mário Campos,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão

de atividades sociais e cívico-culturais.

A instituição executa projetos, programas e planos de ação de interesse social;

promove  eventos  esportivos  e  outras  ações  voltadas  à  melhoria  de  vida  da

comunidade.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol dos

cidadãos do Município de  Mário Campos, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  985/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Geraldo Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 990/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Braulio Braz, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de
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utilidade  pública  a  União  das  Associações  Comunitárias,  Culturais,  Esportivas  e

Beneficentes de Minas Gerais – Uacebem –, com sede no Município de Muriaé.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2015  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  990/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

União das Associações Comunitárias, Culturais, Esportivas e Beneficentes de Minas

Gerais – Uacebem –, com sede no Município de Muriaé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 12

veda a remuneração de seus dirigentes e conselheiros, sob qualquer forma; e o art.

38 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado  a  pessoa  jurídica  qualificada  como  organização  da  sociedade  civil  de

interesse público – Oscip –, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha,

preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 990/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro – Cristiano Silveira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.101/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais e Agricultores Familiares da

Região do Córrego Volta Grande, com sede no Município de Caratinga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  18/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.101/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Produtores Rurais e Agricultores  Familiares  da  Região do  Córrego

Volta Grande, com sede no Município de Caratinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 15 e 46 determinam

que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere,  legalmente  constituída  e  devidamente  registrada;  e o art.  47

veda a remuneração de seus dirigentes, conselheiros, associados ou mantenedores,

sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens, sob qualquer forma

ou pretexto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.101/2015 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Isauro  Calais  –  João  Alberto  –  Luiz

Humberto Carneiro – Cristiano Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.108/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Beneficente  de  Artes  Marciais  Corpus

Contato, com sede no Município de Luz.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  18/4/2015  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 1.108/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural  Beneficente  de  Artes  Marciais  Corpus Contato,  com sede no

Município de Luz.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 11,

veda a remuneração das atividades de seus dirigentes e conselheiros, sob qualquer

forma;  e  o  art.  29  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social ou Ministério da Justiça.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.108/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Luiz Humberto

Carneiro – Cristiano Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.151/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Industrial – ABI –, com

sede no Município de São José do Divino.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.151/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Industrial – ABI –, com sede no Município de

São José do Divino.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  24  impede  a

remuneração  das  atividades  de  seus  dirigentes,  conselheiros  e  associados;  e  o

parágrafo único do art. 28 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
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remanescente será destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade

jurídica,  sede  e  atividade  preponderante  neste  município  e  registro  nos  órgãos

públicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.151/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – João Alberto – Luiz Humberto

Carneiro – Cristiano Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.385/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonídio Bouças, a proposição em epígrafe, decorrente do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.677/2013,  visa  dar  a  denominação  de

Margarida Alves Vieira à ponte localizada na Rodovia MG-238, entre os Municípios de

Cachoeira da Prata e Maravilhas.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 9/5/2015 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.385/2015 tem por escopo dar a denominação de Margarida

Alves Vieira à ponte localizada na Rodovia MG-238, entre os Municípios de Cachoeira

da Prata e Maravilhas.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos
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de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do estado membro está consagrada no

§ 1°  do  art.  25 da  Carta  Magna,  que lhe faculta tratar  das  matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao  Legislativo  a  competência de  dispor  sobre a  matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição Mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Cabe  esclarecer  que,  na  legislatura  anterior,  o  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, por meio da nota técnica de

8/8/2014, manifestou-se favoravelmente à pretensão do projeto em análise, uma vez

que a ponte que se pretende denominar não possui denominação oficial.

Em decorrência dessa informação, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao

final  deste parecer,  com a finalidade de identificar o trecho rodoviário  em que se

encontra a referida ponte e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 1.385/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá denominação à  ponte  localizada  na Rodovia  MG-238,  entre  o  Município  de

Cachoeira da Prata e o entroncamento com a MG-060, no Município de Maravilhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  denominada  Ponte  Margarida  Alves  Vieira  a  ponte  localizada  na

Rodovia MG-238, entre o Município de Cachoeira da Prata e o entroncamento com a

MG-060, no Município de Maravilhas.

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

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

João Alberto,  presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Leonídio Bouças –

Isauro Calais – Cristiano Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.736/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  João  Alberto,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.847/2013, visa declarar de utilidade pública o

Instituto Nova-Limense de Estudos do Sistema Penitenciário – Inespe –, com sede no

Município de Nova Lima.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  29/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.736/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Nova-Limense de Estudos do Sistema Penitenciário – Inespe –, com sede no

Município de Nova Lima.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 3º do art.  9º veda a
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remuneração dos membros do Conselho de Administração; e o art. 35 determina que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

de fins semelhantes, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse

Público para Fins não Econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.736/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  João  Alberto  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Cristiano Silveira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 239/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa, Anselmo José Domingos e Paulo Lamac, o

projeto  de  lei  em  epígrafe  “dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  fabricantes,

distribuidoras  e  empresas  que  comercializam  aparelhos  televisores  recolhê-los

quando inutilizados, dando-lhes destinação sem causar poluição ambiental”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em 7/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável para receber parecer.

Cumpre  agora  a  esta  comissão  examinar  a  matéria  nos  aspectos  de  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  exame  obriga  fabricantes,  distribuidoras  e  empresas  que

comercializam televisores a promover o recolhimento, a reciclagem e a destruição

desses  produtos,  observadas  as  normas  de  proteção  ambiental  aplicáveis.  Tais

estabelecimentos  deverão  disponibilizar  recipientes  para  a  coleta  de  televisores

usados ou danificados e desenvolver campanhas educativas de esclarecimento sobre

os riscos ao meio ambiente devido ao seu descarte na natureza.

Inicialmente,  ressaltamos  que  esta  comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria
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quando da análise de proposição idêntica na legislatura anterior (Projeto de Lei nº

1.060/2011),  quando  emitiu  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, na forma de substitutivo que apresentou. Adiantamos que, neste parecer,

nos utilizaremos de alguns argumentos apresentados na ocasião por esta comissão,

no entanto, sugerimos substitutivo diverso, em razão de questões de ordem jurídica e

de técnica legislativa, conforme passamos a expor.

Conforme dispõe o art. 24, IV, da Constituição da República, compete ao Estado

legislar concorrentemente com a União sobre conservação da natureza, defesa do

solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Além

disso,  o  art.  225,  caput,  da  Lei  Maior,  impõe  ao  poder  público  a  obrigação  de

assegurar a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No que tange à matéria objeto de análise, cumpre trazer à baila a Lei Federal nº

12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;

altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

O art. 33, VI, da referida lei dispõe que são obrigados a estruturar e implementar

sistemas  de  logística  reversa,  mediante  retorno  dos  produtos  após  o  uso  pelo

consumidor,  de  forma  independente  do  serviço  público  de  limpeza  urbana  e  de

manejo  dos  resíduos  sólidos,  os  fabricantes,  importadores,  distribuidores  e

comerciantes de produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

No que tange à legislação estadual afeta ao tema, a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro

de 2009,  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Resíduos  Sólidos.  Tal  lei  trata  dos

resíduos sólidos especiais, assim considerados aqueles que, por seu volume, grau de

periculosidade  ou  degradabilidade  ou  por  outras  especificidades,  requeiram

procedimentos  especiais  ou  diferenciados  para  seu  manejo  e  destinação  final,

considerando-se os impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente. Em

seu art.  33,  estabelece  as  obrigações  dos  geradores  de  resíduos  sólidos,  sendo

assim  considerados  os  fabricantes,  importadores,  revendedores,  comerciantes  e

distribuidores.

A Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual

de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo, regulamenta a matéria em seu art. 4º:

Art.  4º  –  Compete  ao  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  –  Copam  –
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estabelecer  normas  para  recolhimento,  reutilização,  reciclagem,  tratamento  ou

disposição  final  ambientalmente  adequada  de  resíduo  sólido  que,  por  sua

composição físico-química, necessite de procedimentos especiais para descarte no

meio ambiente, sem prejuízo do disposto na Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de

2000.

§ 1º – Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se refere o  caput  deste artigo

dispositivo  magnético  e  eletroeletrônico  de  armazenamento  de  dados,  lâmpada

fluorescente, pilha e bateria.

§ 2º – Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos usuários aos

estabelecimentos que comercializam os produtos que lhes deram origem ou à rede

de  assistência  técnica  autorizada  pelas  respectivas  indústrias,  para  repasse  aos

fabricantes ou importadores, a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio de

terceiros, procedimentos de reutilização, reciclagem e tratamento ou disposição final

ambientalmente adequada.

§ 3º – Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada

pelos fabricantes e pelos importadores de dispositivos magnéticos e eletroeletrônicos

de armazenamento de dados, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias manterão

recipientes para o descarte desses resíduos pelo consumidor, conforme a categoria

dos  produtos  comercializados,  e  para  o  recolhimento  desses  resíduos  pelos

fabricantes e importadores, conforme as recomendações técnicas concernentes aos

produtos, obedecidas as diretrizes da logística reversa dos resíduos eletroeletrônicos

e as normas ambientais e de saúde pública pertinentes.

§ 4° – Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada a

que se refere o § 3º exibirão, em local visível, informação de que o estabelecimento

está obrigado a recolher os resíduos de que trata este artigo.

§ 5º – O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à pena de multa,

nos termos da Lei  nº  7.772,  de 8 de  setembro  de 1980,  sem prejuízo  de  outras

cominações cabíveis.

Dessa forma, verifica-se que o projeto em análise está em consonância com as

normas  existentes  em  nosso  ordenamento  jurídico  sobre  o  tema,  merecendo  os

televisores um tratamento próprio em razão de sua composição.
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Não obstante, tendo em vista o princípio da consolidação das leis que informa o

processo  legislativo  e  em  observância  à  norma  contida  no  art.  3º,  IV,  da  Lei

Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração e alteração das leis no

nosso estado, entendemos ser necessária a apresentação de um substitutivo para

alterar  a  lei  que  já  disciplina  o  assunto,  de  forma a  acrescentar  a  menção  aos

aparelhos televisores ao art. 4º da Lei nº 13.766, de 2000.

No que tange aos demais dispositivos do projeto, cumpre trazer à baila o disposto

no art. 26 da Lei nº 18.031, de 2009. Vejamos:

Art. 26 – Na implementação da logística reversa, caberá:

(...)

III – ao fabricante e ao importador de produtos:

(...)

c)  manter  postos  de  coleta  de  resíduos  sólidos  reversos  disponíveis  aos

revendedores, comerciantes e distribuidores e dar destinação final ambientalmente

adequada aos rejeitos;

d) garantir, em articulação com sua rede de comercialização, o fluxo de retorno dos

resíduos sólidos reversos;

e)  divulgar  informações  sobre  a  localização  dos  postos  de  coleta  dos  resíduos

sólidos reversos e mensagens educativas de combate ao descarte inadequado, por

meio de campanhas publicitárias e programas;

IV – aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos:

a) receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma ambientalmente

segura,  os  resíduos  sólidos  reversos  oriundos  dos  produtos  revendidos,

comercializados ou distribuídos;

b)  manter  postos  de  coleta  para  os  resíduos  sólidos  reversos  disponíveis  aos

consumidores;

c) informar o consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos reversos e sobre seu

funcionamento.

Da leitura do referido dispositivo legal, conclui-se que o conteúdo dos arts. 2º e 3º

do  projeto  já  encontra  tratamento  na  legislação  estadual.  Assim,  eles  não  foram

incorporados à legislação pelo substitutivo.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 239/2015 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a política

estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos e altera dispositivo

da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a distribuição da

parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios,

de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

Art. 1º – O §1º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – (…)

§ 1º – Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se refere o  caput deste artigo

dispositivo  magnético  e  eletroeletrônico  de  armazenamento  de  dados,  lâmpada

fluorescente, pilha, bateria e aparelhos televisores.”.

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

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

Cristiano Silveira – Isauro Calais – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 509/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do deputado Fred Costa, “dispõe sobre o

prazo de postagem dos boletos bancários, documentos de cobrança ou similares, por

parte  das  empresas  dos  setores  público  e  privado,  para  clientes  residentes  no

Estado.”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 19/3/2015, foi a proposta distribuída a esta

comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta constante no projeto em apreço foi objeto de estudos desta comissão

quando do trâmite do Projeto de Lei nº 1.688/2011, que havia sido anexado ao Projeto

de Lei nº 1.341/2011. O parecer exarado àquela época por esta comissão concluiu

pela  antijuridicidade,  ilegalidade  e  inconstitucionalidade  em  relação  a  ambas  as

proposições.

A proposta em análise pretende regulamentar o prazo de postagem, por empresas

dos setores público e privado, de boletos bancários de cobrança ou similares para os

consumidores do Estado, estabelecendo, para tanto, o prazo de antecedência mínima

de dez dias entre a data do recebimento do boleto e a data do vencimento da conta

de consumo. Segundo o autor da proposição, muitas vezes, o consumidor fica sujeito

a cobrança vexatória, sem ter dado causa ao atraso no pagamento.

Embora seja louvável a preocupação do autor do projeto relativamente aos anseios

dos consumidores, entendemos que esta Casa Legislativa não detém competência

para  dispor  sobre  a  matéria,  conforme  veremos  mais  adiante.  E  destacamos

preliminarmente que, apesar de o autor utilizar-se da expressão “boletos bancários de

cobrança ou similares”, refere-se a empresas dos setores público e privado. De forma

que, embora de maneira não explícita, a normatização pretendida por ele alcançaria

os  avisos  de  cobrança  ou  as  faturas  mais  comuns  existentes  no  mercado  de

consumo, as quais dizem respeito aos serviços públicos relativos ao fornecimento de

energia elétrica, telefonia, água, sobre os quais não compete a esta Casa Legislativa

editar norma regulamentar. Isso porque o Supremo Tribunal Federal reiteradamente

se tem manifestado sobre a impossibilidade de interferência do Estado, mediante a

edição  de  lei,  nas  relações  entre  o  poder  concedente  desses  serviços  e  os

consumidores. Em outras palavras, compete ao titular da concessão editar as normas

sobre a prestação do serviço. No caso do fornecimento de água, o poder concedente

é o município, e, tratando-se de serviços de televisão a cabo, internet, energia elétrica

e telefonia, o poder concedente é a União, que editou as regras relativas ao serviço

por intermédio das agências reguladoras.

Remanesceria,  portanto,  ser  regulamentada  pela  norma em  análise  a  cobrança

referente às compras efetivadas pelo consumidor no comércio, como o pagamento de
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serviços  educacionais,  entre  outros,  que  já  se  encontram  regulamentados  pelo

Código Civil  brasileiro,  em que prevalece,  sobretudo, o princípio da autonomia da

vontade.  Por  essa ótica,  os contratantes  têm plena liberdade para fixar  as  regras

relativas  ao  negócio  jurídico,  entre  elas  as  condições  relativas  ao  pagamento  do

débito.  Para  Marcelo  Silva  Moreira,  “o  contrato,  fonte  da  obrigação,  tem  em seu

cerne, como elemento nuclear, indispensável à própria existência, a vontade humana,

que, sendo livre e soberana, concede a cada um de nós a liberdade de contratar”. (O

papel do Estado-juiz em face do princípio da autonomia da vontade nos contratos;

disponível em: www.jus.com.br; acesso em 29/3/2010.)

Há de ser levado em conta, também, que essas cobranças se efetivam, via de

regra, por meio de boletos bancários, que foram elevados à categoria de títulos de

crédito  e cuja regulamentação,  por  versar  sobre  direito  comercial  e  financeiro,  se

insere  na  órbita  de  competência  da  União.  O  Banco Central  do  Brasil,  autarquia

federal responsável pela regulamentação do sistema financeiro, editou, por sua vez,

entre outras normas, a Circular nº 3.598, de 2012, que “institui o boleto de pagamento

e suas espécies e dispõe sobre a sua emissão e apresentação e sobre a sistemática

de liquidação das transferências de fundos a eles associadas”. A referida circular foi

posteriormente alterada pela Circular nº 3.656, de 2013.

Ainda  na  mesma  esteira  de  raciocínio,  entendemos  que  uma  norma  dessa

natureza, isto é, acerca de título de crédito e meio de pagamento, deve ser editada

pelo Congresso Nacional, pois se torna premente a uniformidade dos procedimentos

a serem adotados pelos  fornecedores em todo o  território  nacional,  sob pena  de

colocar em risco a própria segurança jurídica. Não se pode conceber o cumprimento,

por parte dos fornecedores de produtos ou serviços, de uma regra diferente em cada

estado,  dispondo  sobre  a  matéria.  Agrava mais  a  situação o  fato  de  que muitos

fornecedores se encontram estabelecidos em outros estados, prestando serviços em

todo  o  território  nacional.  Há  que  se  lembrar,  por  esse  prisma,  a  existência  de

proposta  de  conteúdo  similar  tramitando  na  Câmara dos  Deputados,  qual  seja  o

Projeto de Lei nº 4.911/2009, ao qual foram anexadas inúmeras outras proposições

de conteúdo similar. O mencionado projeto de lei “torna obrigatória a postagem com

antecedência  mínima  de  10  dias  da  data  do  vencimento,  dos  boletos  bancários,
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documentos de cobrança ou similares por parte das empresas dos setores públicos e

privados para clientes e dá outras providências”. Embora a proposição e os projetos

apensados  ainda  estejam  em  tramitação,  já  houve  parecer  desfavorável  pela

Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa, com o entendimento

de  que,  embora  no  âmbito  federal  não  houvesse  vício  de  iniciativa,  as  medidas

contidas na proposição implicariam interferência indevida na atividade das empresas

privadas, em ofensa ao princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170,  caput e

inciso IV, da Constituição Federal). Houve entendimento também de que a concessão

de  um  novo  prazo  para  o  devedor  quitar  sua  dívida  violaria  o  princípio  da

proporcionalidade,  uma  vez  que  “dá  uma  folga  excessiva  ao  devedor  para  o

pagamento do título, estimulando a negligência e até a má-fé”.

No  parecer  exarado  pela  Câmara  dos  Deputados,  além  dos  aspectos  de

inconstitucionalidade, houve também a constatação de antijuridicidade das medidas

pretendidas, constatação essa que encontra reflexo direto nos arts. 1º e 2º do projeto

de lei ora em análise. Vejamos:

O art. 1º da proposição em exame dispõe que as empresas públicas e privadas são

obrigadas  a  postar  os  boletos  bancários  de  cobrança  ou  similares  para  os

consumidores do Estado, ou seja, obriga-as a efetuar a cobrança de dívidas por uma

determinada forma, qual seja envio de boleto em meio físico, pelos Correios. Além

disso,  no  art.  2º,  dispõe  que  os  consumidores  que  receberem  tal  documento  de

cobrança em prazo diverso do estipulado pela proposição, ficarão desobrigados por

um  determinado  período  do  pagamento  de  multas  ou  encargos  por  atraso  no

pagamento. Observa-se, assim, que a norma contida na proposição e, em especial,

nesses  artigos,  não  leva  em  conta  as  diversas  maneiras  existentes  hoje  em  dia

(internet,  etc.)  para  o  pagamento  de  títulos.  Conforme  destacado  no  parecer  da

Câmara  dos  Deputados,  caso  transformado  em  lei,  um  projeto  dessa  natureza

facilmente  daria  margem  a  abusos  por  parte  de  devedores  relapsos  ou  mal-

intencionados.

Apenas a título informativo, em pesquisa realizada, verificamos haver leis em vigor

com o mesmo objetivo em outros estados da Federação. São elas: Lei nº 5.190, de
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2008, do Estado do Rio de Janeiro, Lei nº 17.437, de 2012, do Estado do Paraná, Lei

nº 2.656, de 2000, do Distrito Federal, e Lei nº 8.806, de 2009, da Paraíba.

Houve questionamento judicial sobre a Lei nº 5.190, de 2008, do Estado do Rio de

Janeiro, que se encontra em fase de recurso perante o Supremo Tribunal Federal –

STF –, tendo sido reconhecida repercussão geral em recurso extraordinário com o

Agravo  nº  649.  379.  No  citado  reconhecimento  de  repercussão  geral,  o  relator,

ministro Gilmar Mendes, explicitou tratar-se de análise da possibilidade de legislação

estadual determinar prazo mínimo de antecedência para a postagem de cobrança.

Além disso, explanou se tratar de lei estadual que obriga a aposição, na parte externa

de correspondência, da data de vencimento de boleto emitido por empresas públicas

e  privadas,  que  prestem  serviço  em  determinado  estado,  independentemente  da

localização de sua sede. O acórdão recorrido, isto é, a decisão de segunda instância

que  deu  ensejo  ao  recurso  ao  STF,  defendeu  a  constitucionalidade  da  norma

estadual, ao fundamento de que os estados podem legislar, concorrentemente com a

União, sobre relações de consumo. A empresa recorrente alegou ofensa ao art. 22, V,

da  Constituição  Federal,  que  estabelece  a  competência  privativa  da  União  para

legislar sobre serviço postal, bem como infringência ao art. 5º, X, XII, da Constituição

Federal,  em  virtude  de  violação  à  intimidade  e  ao  sigilo  de  correspondência.  O

ministro entendeu que o tema alcança relevância econômica, política e jurídica que

ultrapassa os interesses subjetivos da causa, razão pela qual a repercussão geral foi

reconhecida.

Por  último,  encontra-se  vigente  a  Lei  nº  9.791,  de  1999,  que  obriga  as

concessionárias de serviços públicos, de direitos público e privado, nos estados e no

Distrito  Federal,  a  oferecer  ao  consumidor  e  ao  usuário,  dentro  do  mês  de

vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para a escolha do dia de vencimento

de seus débitos, o que, em nosso entender, pode resolver, ainda que precariamente,

a situação daqueles que se têm afligido com os problemas relatados.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 509/2015.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

João Alberto – Isauro Calais – Cristiano Silveira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 560/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Fred Costa,  o  projeto de lei  em epígrafe,  resultado do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.498/2011, “cria a bolsa pedagógica, programa

de composição de acervo  de  livros  para  educadores,  como complemento  de  sua

formação profissional, e dá outras providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  20/3/2015,  foi  a  proposição  distribuída  à

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento  Interno,  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva autorizar o Poder Executivo a criar, no âmbito da

rede  oficial  estadual  de  ensino,  um  programa  complementar  de  formação  dos

educadores, denominado de “bolsa pedagógica”.

Nos  termos  do  projeto,  a  bolsa  pedagógica  destina-se  a  todos  os  profissionais

docentes e especialistas da educação básica da rede oficial de ensino do Estado e

será  composta  por  um  acervo  de,  no  mínimo,  10  livros  de  natureza pedagógica,

cultural ou literária, publicados em língua portuguesa.

Em  que  pese  a  nobre  intenção  da  parlamentar,  o  projeto  padece  de  vícios  de

inconstitucionalidade, como demonstraremos a seguir.

Com efeito, a execução de plano ou programa administrativo são atividades que

integram o rol de competências do Poder Executivo para realizar ações de governo.

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.
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O  art.  90,  inciso  XIV,  da  Constituição  Estadual,  estabelece  que  compete

privativamente ao governador do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização

e a atividade do Poder Executivo.

Sendo  assim,  de  acordo  com  a  Carta  Estadual,  somente  o  chefe  do  Poder

Executivo pode deflagrar processo legislativo que tenha como matéria a definição das

atribuições e da forma de estruturação das suas secretarias e dos seus órgãos.

Ressalte-se, por oportuno, decisão do Supremo Tribunal Federal, em questão de

ordem suscitada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO nº 224-RJ),

que decidiu não estar sob reserva legal a criação de programa, ressalvados os casos

expressamente previstos na Constituição da República, conforme o disposto nos arts.

48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 560/2015.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto,  relator  – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Isauro Calais – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 624/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei  em tela,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.118/2011, “institui a frequência eletrônica nas

escolas estaduais do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 26/3/2015,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Educação, Ciência e Tecnologia.

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.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à
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proposição o Projeto de Lei n° 1.694/2015, de autoria do deputado Fred Costa, que

“institui a frequência eletrônica nas escolas da rede estadual”.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 624/2015 pretende obrigar o Estado a implementar sistema de

frequência eletrônica nas escolas públicas estaduais destinado a registrar a presença

dos alunos na sala de aula.

Com o controle eletrônico,  a aferição da presença dos alunos ficará a cargo do

professor, que registrará os dados em um sistema on-line via smartphone, tablet, PC

ou dispositivo correlato.

Os referidos dados serão enviados diretamente, de forma gratuita, via mensagem

de texto no celular  ou aparelho correlato, aos pais ou responsáveis  do aluno e à

Secretaria  de  Estado  de  Educação.  Semanalmente  deverá  ser  expedida  uma

notificação de aviso aos pais ou responsáveis com o relatório completo dos horários

de entrada e saída do aluno.

Por fim, a proposição pretende alterar o art. 5º da Lei Estadual nº 14.868, de 2003,

de  forma  a  inserir  como  serviço  público  passível  de  parceria  público-privada  a

instalação, a manutenção e a administração de equipamentos para fins de controle de

frequência eletrônica dos alunos da rede pública estadual.

O Projeto de Lei nº 1.694/2015 também pretende instituir a frequência eletrônica

nas  escolas  da  rede  estadual  de  ensino,  sendo  que  o  seu  art.  1º  prevê  que  a

frequência eletrônica será destinada a registrar a presença dos alunos e ficará na

entrada  da  sala  de  aula  e  que,  caso  o  estudante  não  registre  a  presença,  uma

notificação será enviada aos pais ou responsáveis informando sobre a falta.

A proposição prevê ainda que toda semana será expedida notificação de aviso aos

pais ou responsáveis com o relatório completo dos horários de entrada e saída do

aluno.

É importante dizer que a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 24,

inciso IX, a competência concorrente da União e dos estados para legislar sobre a

educação.

No âmbito da competência concorrente, nos termos dos parágrafos 1o e 2o do art.

24, incumbe à União editar as normas gerais e aos estados suplementá-las.
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No exercício da sua competência concorrente,  a União editou as normas gerais

sobre a educação por meio da Lei Federal nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional).  Especialmente no que tange à matéria versada no

projeto, destacamos o disposto no art. 12, inciso VII, da citada norma:

“Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do

seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

(...)

VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os

responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a

execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, de

2009)”.

Sendo assim,  as  proposições que ora se apresentam pretendem suplementar  a

referida lei federal, detalhando a forma pela qual a obrigação trazida pela legislação

federal acima mencionada deve ser cumprida no Estado pela escola pública.

Examinando-se  os  objetivos  dos  projetos,  vê-se  primeiramente  que  eles  criam

obrigação  para  o  Poder  Executivo,  especialmente  para  as  suas  escolas  (órgãos

estaduais  pertencentes  ao  Poder  Executivo),  ferindo o  princípio  da  separação  de

Poderes, consagrado em nossa Constituição Federal como princípio fundamental da

República Federativa do Brasil.

Ao analisarmos a Constituição Estadual, na seção que trata do Poder Executivo,

podemos observar que o art. 90 prevê como competência privativa do governador o

exercício  da  direção  superior  do  Poder  Executivo  (inciso  II)  assim  como  a

competência para dispor, na forma da lei, sobre a organização e atividade do Poder

Executivo (inciso XIV).

Tratando de caso  análogo  ao que ora  se  apresenta,  assim  decidiu  o  Supremo

Tribunal Federal:

“(...) No que toca à Administração Pública estadual, o diploma impugnado padece

de vício formal, uma vez que proposto por membro da Assembleia Legislativa gaúcha,

não observando a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, corolário do princípio da

separação de poderes. Já, ao estabelecer diretrizes para as entidades de ensino de
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primeiro e segundo graus, a lei atacada revela-se contrária ao poder de disposição do

Governador do Estado, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento de

órgãos  administrativos,  no  caso  das  escolas  públicas;  bem  como,  no  caso  das

particulares, invade competência legislativa privativa da União. Por fim, em relação às

universidades, a Lei estadual n.º 11.830/2002 viola a autonomia constitucionalmente

garantida  a  tais  organismos  educacionais.  Ação  julgada  procedente.”  (ADI  nº

2806/RS; relator ministro Ilmar Galvão; DJ 27-06-2003).

No  tocante  à  matéria,  cumpre  ainda  elucidar  que,  com  o  advento  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), que visa,

entre outros objetivos, a ação planejada e transparente da administração pública e a

prevenção de riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, o momento exige

reflexão sobre o papel da peça orçamentária como instrumento de planejamento das

ações do governo, não se criando despesas que não serão pagas devido à falta de

receita própria.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo que versa sobre a despesa pública,

prevê que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que

acarrete aumento da despesa deverão ser acompanhados de:

1  –  estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes;

2  –  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 (art. 16).

Prevê ainda em seu art. 15 que serão consideradas não autorizadas, irregulares e

lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou a assunção de obrigação que

não atendam as exigências citadas.

Com efeito, as proposições em questão não foram instruídas com as estimativas do

impacto  orçamentário-financeiro,  assim  como  não  foram  indicadas  as  dotações

orçamentárias eventualmente existentes no orçamento vigente aptas a fazer frente às

novas despesas.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 624/2015.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Antônio Jorge – João Alberto

– Luiz Humberto Carneiro – Cristiano Silveira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 766/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.338/2011, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

as maternidades do Estado disponibilizarem pulseiras antissequestro para os recém-

nascidos e dá outras providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo, em 28/3/2015, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende obrigar as maternidades dos hospitais públicos

do  Estado  a  disponibilizar  pulseiras  antissequestro  para  recém-nascidos  ou  para

crianças que estiverem internadas.

De acordo com o projeto, a pulseira possuirá um sensor de alarme, será fixada por

meio de um dispositivo no pulso da criança e só poderá ser aberta por funcionários

devidamente autorizados.

Para  reforçar  ainda  mais  essa  segurança,  nas  portas  de  entrada  e  saída  dos

hospitais haverá dispositivos que acionarão o alarme caso alguém saia com criança

portando a pulseira. O alarme terá também a função de alertar os funcionários dos

hospitais  sobre  a  saída  de  qualquer  criança  das  dependências  das  unidades  de

saúde.
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Por  fim,  o  projeto  prevê  a  aplicação  de  penalidades,  a  serem  definidas  em

regulamento, em caso de infração à lei.

Sob  a  perspectiva  jurídico-constitucional,  são  inúmeras  as  disposições

constitucionais  que  podem  ser  invocadas  para  respaldar  o  projeto  em  exame.  A

começar pelo art. 226 da Constituição da República, vazado nos seguintes termos: “A

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Por sua vez, o art. 227

estabelece que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Já no artigo inaugural  da Lei  Maior,  em seu inciso III,  acha-se previsto um dos

princípios fundamentais da Constituição: o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ora,  afigura-se  inquestionável  que  o  sequestro  de  bebês  em  maternidades,

promovendo a indevida separação entre mãe e filho, desde a mais tenra idade deste

último, constitui violação explícita do mencionado princípio.

Ressaltamos, porém, que já existe no Estado lei que cumpre os objetivos visados

pelo projeto. Trata-se da Lei nº 18.367, de 2009, que institui procedimentos para a

identificação do recém-nascido e de sua mãe nos hospitais e nas maternidades do

Estado, nos termos seguintes:

“Art.  1º  – Os hospitais  e as maternidades estabelecidos no Estado adotarão os

procedimentos necessários para a identificação do recém-nascido e de sua mãe.

Parágrafo único – Havendo falha no procedimento de identificação e dúvida sobre a

filiação, será realizado exame de DNA nas pessoas envolvidas. (Vide Lei nº 18.685,

de 29/12/2009.)

Art.  2º  –  Os hospitais  e  as  maternidades  a  que se  refere  o  art.  1º  controlarão

rigorosamente  o  fluxo  de  pessoas  e  de  funcionários  em  suas  dependências  e

informarão  os  pais  do  recém-nascido  e  seus  acompanhantes  sobre  as  normas

internas e os procedimentos de segurança.“

Vale notar que o Projeto de Lei nº 972/2007, que deu origem à lei  mencionada,

possuía  conteúdo bastante  semelhante ao  da  proposição em análise.  A diferença
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básica  entre  os  dois  projetos  está  no  instrumento  para  a  identificação do recém-

nascido. O Projeto de Lei nº 972/2007 previa o uso, pelo recém-nascido e pela mãe,

de pulseiras contendo o mesmo número ou código de barras. Previa, além disso, que

o recém-nascido seria também identificado com o mesmo número ou código preso

por um grampo, denominado clamp, no cordão umbilical.

Ocorre  que,  na  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  972/2007,  foi  apresentada  em

plenário a Emenda nº 2, com o objetivo de alterar a redação do art. 1º do Substitutivo

nº 1, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Esse

dispositivo  previa  que  os  hospitais  e  maternidades  estabelecidos  no  Estado

identificariam o recém-nascido e sua mãe por meio de pulseira confeccionada em

plástico PVC, antialérgico e com bordas laterais que não agridam a pele. Nos termos

da  emenda  apresentada,  o  art.  1º  do  substitutivo  passou  a  determinar  que  os

hospitais  e  as  maternidades  estabelecidos  no  Estado  adotariam  sistemas  e

mecanismos para  a identificação do recém-nascido  e de sua mãe,  sem, contudo,

detalhar como isso deveria ser feito. A Comissão de Saúde emitiu parecer favorável à

modificação,  conforme  se  extrai  da  seguinte  passagem  de  seu  parecer  sobre  a

referida emenda:

“Consideramos que a alteração é oportuna, uma vez que é inadequado dispor sobre

detalhes tão técnicos e específicos em matéria de lei, pois esta, como norma geral e

abstrata que é, deve disciplinar abstratamente as situações que estão sujeitas a seu

comando. Pormenores técnicos devem ser matéria de norma infralegal.  Com isso,

evita-se  que  as  leis  fiquem  obsoletas  diante  das  inovações,  efetuando-se  as

alterações  necessárias  nos  atos  infralegais,  que  podem  ser  modificados  mais

facilmente.

Caso o substitutivo venha a se transformar em norma jurídica nos termos em que

se encontra, esta não poderia acompanhar eventual aperfeiçoamento das medidas de

identificação dos recém-nascidos, tornando-se norma ultrapassada, razão pela qual

concordamos com a modificação proposta”.

Assim, pode-se dizer que, após acurado exame da matéria por comissões e pelo

Plenário desta Casa, optou-se por estatuir, na legislação, a forma de identificação do

recém-nascido em termos mais genéricos. Entendemos acertada tal escolha tendo
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em vista que dispor sobre detalhes tão técnicos e específicos em lei poderia engessar

a possibilidade de atualização das formas de identificação. Além disso, consideramos

adequadas as medidas de segurança adotadas na legislação em vigor, que impõe a

realização  de  exame  de  DNA nas  pessoas  envolvidas  quando  houver  falha  no

procedimento de identificação e dúvida sobre a filiação.

Finalmente, a adoção de pulseira antissequestro pelas maternidades dos hospitais

públicos do Estado geraria impacto financeiro para o erário, o que não se coaduna à

política universal do SUS, ou seja, traria um aumento de despesas para o Estado. A

Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – determina, em seu art. 16, que a criação, a

expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da

despesa serão 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 a Lei de

Diretrizes Orçamentárias – estimativa e declaração que não acompanham o projeto

em análise. Assim, tem-se que a proposição descumpre o art. 16 da LRF.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 766/2015.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Antônio Jorge, relator – João Alberto – Isauro Calais

– Cristiano Silveira – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 775/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição  em epígrafe,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

817/2011,  requerido  pelo  deputado  Gilberto  Abramo,  “dispõe  sobre  instalação  de

brinquedotecas  em  Hospitais,  Clínicas,  Unidades  de  Saúde  e  outros

Estabelecimentos Similares, para atendimento pediátrico em regime de internação”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às
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Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta comissão para ser apreciado quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Importa ressaltar inicialmente que a proposição tramitou nesta Casa na legislatura

anterior,  oportunidade  em  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  analisou

detidamente a matéria no que tange ao juízo de admissibilidade. Como não houve

mudança  legal  superveniente  que  propiciasse  nova  interpretação,  ratificamos  o

posicionamento  manifestado  anteriormente  e  reproduzimos  a  fundamentação

apresentada na ocasião:

“A  proposição  em  análise  pretende  tornar  obrigatória  a  instalação  de

brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde que ofereçam atendimento pediátrico

em regime ambulatorial e de internação.

Inicialmente, convém reconhecer a preocupação do autor do projeto com a matéria.

O conceito de brinquedoteca hospitalar, recente no Brasil, é de grande relevância, o

que justifica o amplo debate do tema no âmbito do Poder Legislativo.

Sem adentrarmos o mérito da proposição, o que será feito pela Comissão de Saúde

no momento oportuno, esclarecemos que a matéria de que trata o projeto encontra-se

inserida  no  âmbito  da  competência  legislativa  estadual.  Com  efeito,  o  tema  diz

respeito tanto à saúde quanto à proteção da infância, estando, portanto, no campo da

legislação  concorrente  da  União,  dos  estados  e  do  Distrito  Federal.  No  caso  da

proteção e defesa da saúde, a competência concorrente está estabelecida no art. 24,

XII,  da  Constituição  da  República.  Já  no  que  tange  à  proteção  da  infância,  a

competência dos entes federados figura no inciso XV do mesmo artigo.

Cumpre destacar, ainda, que a matéria de que trata o projeto decorre diretamente

do princípio da dignidade da pessoa humana, considerado um dos fundamentos da

República Federativa, nos termos do art. 1º, III, da Carta Magna.

Ademais, a Constituição da República estabelece o seguinte:

‘Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
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adolescente,  com absoluta prioridade,  o direito  à vida,  à saúde,  à alimentação,  à

educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão’.

Por sua vez, o legislador federal editou a Lei nº 11.104, de 21 de março de 2005,

que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de brinquedotecas nas unidades de

saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. O projeto em

exame inova ao estender essa obrigatoriedade ao atendimento pediátrico em regime

ambulatorial, suplementando a norma federal. A esse respeito, é importante lembrar

que o art. 24, § 2º, da Constituição da República determina que a competência da

União para legislar sobre normas gerais, no âmbito da legislação concorrente, não

exclui a competência suplementar dos estados.

Assim, com base nas razões aduzidas, entendemos que não há óbice de natureza

jurídica, constitucional e legal à tramitação da matéria. Contudo, julgamos oportuna a

apresentação do Substitutivo no 1, redigido ao final deste parecer, com o objetivo de

aprimorar a redação do texto do projeto e adequá-lo à técnica legislativa”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 775/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de

média  e  alta  complexidade  que  ofereçam  atendimento  pediátrico  em  regime

ambulatorial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  estabelecimentos  de  saúde  de  média  e  alta  complexidade  que

ofereçam atendimento pediátrico em regime ambulatorial ficam obrigados a instalar

brinquedotecas em suas dependências.

§ 1º – Para os efeitos desta lei, considera-se brinquedoteca o espaço provido de

brinquedos  e  materiais  para  atividades  lúdicas  e  educativas,  com a  finalidade de

estimular o desenvolvimento infantil, bem como de proporcionar melhor reabilitação e

socialização das crianças nos serviços de saúde mencionados.
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§ 2º – As brinquedotecas contarão com pelo menos um profissional habilitado para

monitorar e adequar as atividades oferecidas, de acordo com as necessidades da

criança.

§ 3º – No espaço da brinquedoteca deverão ser observadas as boas práticas de

assepsia, conforme regulamentação dos órgãos de vigilância sanitária.

Art. 2º – Os estabelecimentos de que trata o art. 1º terão o prazo de cento e vinte

dias  contados  da data  de  publicação desta  lei  para  adequar  suas instalações  ao

disposto nesta lei.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 99, inciso XXXVI, da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto,  relator  – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Isauro Calais – Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 929/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado André Quintão, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 737/2011, que, por sua vez, é resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 120/2007, “dá nova redação ao inciso III do art.

3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos

termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

Em primeiro lugar,  cumpre ressaltar  que proposições idênticas tramitaram nesta
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Casa nas legislaturas anteriores, a saber, os Projetos de Lei nºs 737/2011, 120/2007

e 1.426/2004, os quais foram arquivados ao término das respectivas legislaturas. Em

todos os casos, esta comissão analisou detalhadamente a matéria no exercício do

controle preventivo de constitucionalidade, tendo se manifestado pela legalidade da

matéria.

O projeto  de  lei  em análise pretende alterar  a lei  que disciplina  a  cobrança do

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA –, com o propósito de

estender o benefício relativo à isenção do imposto a todos os veículos de pessoas

com deficiência.

Segundo a justificativa do autor, a redação original da lei concede isenção do IPVA

“apenas à pessoa com deficiência física que tenha o seu veículo adaptado”. O projeto

propõe “ampliar esse benefício a todas as pessoas com deficiência, não importando

se  ele  é  o  condutor  do  veículo”.  Para  o  parlamentar,  “todas  as  pessoas  com

deficiência, seja sensorial,  seja física, seja mental,  devem receber esse benefício,

uma vez que a dificuldade de locomoção na cidade é semelhante para todos eles e o

sistema de transporte público ainda é precário no atendimento dessas pessoas”.

A Constituição da República atribui competência aos estados e ao Distrito Federal

para instituição do IPVA, conforme se verifica do disposto no art.  155, III,  daquele

diploma. O Estado de Minas Gerais, por sua vez, editou a Lei nº 14.937, em 2003,

definindo as hipóteses da incidência do imposto, o fato gerador,  como também os

casos de isenção.

Observe-se que, entre as hipóteses de isenção trazidas no bojo da citada Lei nº

14.937, encontra-se, em seu art. 3º,  III,  a propriedade de “veículo de pessoa com

deficiência  física,  visual,  mental  severa  ou  profunda,  ou  autista,  observadas  as

condições previstas em regulamento”, conforme redação dada pelo art. 18 da Lei nº

20.824, de 31 de julho 2013.

Percebe-se, assim, que a preocupação do autor foi  plenamente atendida com a

alteração legislativa realizada no ano de 2013, que passou a prever a isenção do

IPVA  para  veículo  de  pessoa  com  deficiência  física,  visual,  mental  severa  ou

profunda, ou autista, não mais restringindo que o veículo da pessoa com deficiência

seja adaptado por exigência do órgão de trânsito.
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Por outro lado, no substitutivo apresentado quando da tramitação do Projeto de Lei

nº 737/2011, que originou a proposição em tela, verificamos que foram estabelecidos

importantes  requisitos  a  serem  atendidos  para  que  o  contribuinte  venha  a  ser

contemplado com o benefício, como a aquisição direta pela pessoa com deficiência

que tenha plena capacidade jurídica ou por intermédio de seu representante legal; a

utilização  do  benefício  em  relação  a  um  único  veículo  e  a  comprovação  de

disponibilidade financeira  ou  patrimonial  compatível  com o  valor  do  veículo  a ser

adquirido.

Além disso,  dispõe que a deficiência física será reconhecida por meio de laudo

médico oficial emitido segundo as normas e os requisitos previstos pela autoridade

fazendária.

Entendemos ser pertinente, portanto, a apresentação do Substitutivo nº 1, com o

objetivo de estabelecer requisitos a serem atendidos para que o contribuinte venha a

ser contemplado com o benefício previsto na medida proposta.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 929/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a 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.

Art. 1º – O inciso III do  caput do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de

2003, passa a ter a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 8º

e 9º:

“Art. 3º – (...)

III  –  veículo  de  passageiro  pertencente  a  pessoa com deficiência  física,  visual,

mental severa ou profunda, ou autistas, atendidos os seguintes requisitos:

a) aquisição direta pela pessoa com deficiência que tenha plena capacidade jurídica

ou por intermédio de seu representante legal;

b) comprovação de disponibilidade financeira ou patrimonial compatível com o valor

do veículo a ser adquirido.

(...)
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§ 8º – A deficiência a que se refere o inciso III será reconhecida por meio de laudo

médico oficial emitido segundo as normas e os requisitos previstos pela autoridade

fazendária.

§ 9º – Para manutenção do benefício previsto no inciso III, o veículo deverá ser

regularmente utilizado pelo proprietário ou, em caso de incapacidade, por condutores

autorizados, na forma prevista em regulamento.”.

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

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto,  relator  – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira –– Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.045/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  fruto  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.686/2011,  dispõe  sobre  a  cidadania  dos

nascidos  no  Estado,  objetivando  a  instalação  de  postos  de  registro  civil  em

maternidades e hospitais públicos e privados, em consonância com as disposições da

Lei Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  16/4/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em exame determina que sejam instalados postos de atendimento de

registro civil de pessoas naturais nas maternidades públicas e privadas e hospitais

conveniados com o SUS e privados, nas cidades com população acima de cinquenta

mil habitantes. Nos termos do art. 1º do projeto, tais postos farão o registro gratuito de

nascimento ou óbito e a emissão da primeira certidão respectiva, nos termos da Lei

Federal nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997.
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Estabelece, ainda, o projeto que as unidades de saúde deverão ceder o espaço

físico necessário para a instalação e o funcionamento dos postos para atendimento

dos serviços de registro civil.

Nas  cidades  com  população  abaixo  de  cinquenta  mil  habitantes,  as  unidades

hospitalares mencionadas deverão celebrar convênios com os cartórios de registro

civil de pessoas naturais para disponibilizar o serviço de registro de nascimento.

Por fim, o projeto prevê penalidades para os oficiais de registro civil  de pessoas

naturais que não cumprirem as obrigações nele previstas.

Com efeito, a Lei Federal nº 9.534, de 1997, deu nova redação ao art. 30 da Lei nº

6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. Dessa

forma, os emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito, bem

como pela primeira certidão respectiva, passaram a ser gratuitos.

Em seu art. 7º, a Lei nº 9.534, de 1997, estabelece que os tribunais de justiça dos

estados poderão instituir,  junto aos ofícios  de registro civil,  serviços itinerantes de

registros,  apoiados  pelo  poder  público  estadual  e  municipal,  para  provimento  da

gratuidade prevista na lei.

A lei citada alterou também dispositivos da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de

1994, a denominada Lei dos Cartórios, que regulamenta o art. 236 da Constituição

Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro.

Em seu art. 41, a Lei dos Cartórios prevê que incumbe aos notários e aos oficiais de

registro praticar, independentemente de autorização, todos os atos previstos em lei

necessários à organização e execução dos serviços. Por sua vez, o art.  43 da lei

dispõe que cada serviço notarial ou de registro funcionará em um só local, vedada a

instalação de sucursal.

Como se vê, a matéria referente aos registros públicos já está tratada na legislação

federal, em decorrência do disposto no inciso XXV do art. 22 da Constituição Federal,

que confere à União a competência privativa para legislar sobre registros públicos.

Ademais,  a  competência  para  dispor  sobre  os  serviços  notariais  é  do  Poder

Judiciário.  Trata-se  de  matéria  pacificada no  Supremo Tribunal  Federal  –  STF –,

conforme se infere do trecho do Acórdão da ADI nº 3773-SP, julgada em 4/3/2009, a

seguir transcrito:
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“(…) É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as

leis  que  disponham  sobre  serventias  judiciais  e  extrajudiciais  são  de  iniciativa

privativa dos Tribunais de Justiça, a teor do que dispõem as alíneas 'b' e 'd' do inciso

II do art. 96 da Constituição da República”.

No mesmo sentido é a decisão proferida pelo STF na ADI nº 2.415-SP, julgada em

22/9/2011.

Em razão disso, não restam dúvidas de que as imposições legais e administrativas

para os cartórios, que são serviços auxiliares do Poder Judiciário, não podem partir

de lei de iniciativa parlamentar.

No que toca ao disposto no art. 7º da Lei Federal nº 9.534, de 1997, que prevê que

os tribunais de justiça dos estados poderão instituir, junto aos ofícios de registro civil,

serviços itinerantes de registros, apoiados pelo poder público estadual e municipal,

para provimento da gratuidade dos registros já mencionados, é importante ressaltar

que se trata de um comando abstrato, não impositivo, ao contrário do que pretende o

projeto de lei em análise. Ademais, a sua efetivação depende de uma ação executiva

do Poder Judiciário para ampliar a prestação gratuita dos mencionados serviços de

registro.

A proposta viola ainda a regra da livre iniciativa ao determinar que as maternidades

privadas disponibilizem espaços para a instalação dos serviços notariais.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.045/2015.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – João Alberto,  relator  – Antônio Jorge – Cristiano

Silveira – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.052/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.684/2012, “estabelece normas de segurança

para o uso de piscinas coletivas e públicas no Estado”.
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Publicada no  Diário do Legislativo em 16/4/2015,  a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da juridicidade, constitucionalidade

e legalidade, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em apreço estabelece normas de segurança para o uso de piscinas

coletivas e públicas no Estado.

O art. 2º conceitua piscina para os fins do projeto. Em seguida, o art. 3º estabelece

os equipamentos de segurança que as piscinas públicas e de uso comum deverão

ter, tais como grades, cercas ou similares, dispositivo de segurança que interrompa o

processo de sucção da água, placa de advertência próxima à piscina, contendo, entre

outras, informações sobre a sua profundidade e advertência de que menores de doze

anos  deverão  estar  acompanhados  por  responsável.  Além  disso,  estabelece  a

obrigatoriedade de as piscinas estarem sob a vigilância de salva-vidas, que devem

fazer uso de equipamentos de segurança listados no texto do projeto. Os arts. 5º e 6º

dispõem sobre a responsabilidade em relação à integridade física dos usuários, ao

passo que o art. 7º institui multa pecuniária no valor de 2.000 Ufemgs em caso de

descumprimento da lei.

De acordo com a justificação apresentada, o projeto visa aumentar as medidas de

segurança  adotadas  nas  piscinas,  prevenindo  acidentes  e  minorando  suas

consequências, no caso de ocorrerem.

Cumpre dizer que projeto de conteúdo idêntico ao da proposição em tela tramitou

nesta Casa na legislatura passada, não tendo, porém, esta comissão emitido parecer

sobre a matéria.

Não obstante o mérito da proposta, entendemos que a proposição apresenta vícios

jurídicos  insuperáveis,  uma  vez  que  questões  relativas  à  exigência  de  requisitos

mínimos  de  itens  de  segurança  para  edificações  ou  construções  só  podem  ser

tratadas por leis municipais, de acordo com a realidade de cada município, tendo em

vista  que,  nos  termos  da  repartição  de  competências  trazida  pela  Constituição



505
____________________________________________________________________________

Federal de 1988, compete exclusivamente aos municípios legislar sobre assuntos de

interesse local (art. 30, inciso I). Não por outra razão foi editada, no Município de Belo

Horizonte, a Lei nº 7.772, de 1999, que dispõe sobre a indicação de profundidade das

piscinas de natação.

Ressaltamos que essa linha de entendimento é adotada pelo Supremo Tribunal

Federal, cuja jurisprudência entende que cabe ao município legislar sobre questões

relacionadas a edificações e à exigência de equipamentos de segurança em imóveis

destinados ao atendimento ao público. Confira-se:

“(...)  Competência  municipal  para  legislar  sobre  questões  que digam  respeito  a

edificações ou construções realizadas no Município: exigência, em tais edificações,

de  certos  componentes.  Numa  outra  perspectiva,  exigência  de  equipamentos  de

segurança, em imóveis destinados ao atendimento do público, para segurança das

pessoas. C.F., art. 30, I. II. – R.E. conhecido, em parte, mas improvido”. (Processo RE

nº 240406/RS; relator min. Carlos Velloso; DJ 27.02.2004).

“(…) Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeitem a

edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos

relacionados à exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a

atendimento  ao  público”.  (Processo  AI  491420;  relator(a):  min.  Cezar  Peluso;  DJ

2.03.2006).

Assim, as medidas contidas na proposição podem ser objeto de questionamento

judicial. A propósito, a Lei nº 4.117, de 2008, que estabelece normas de segurança

para uso de piscinas no Distrito Federal foi questionada perante o Supremo Tribunal

Federal – STF. Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4072, proposta

pelo governador do Distrito Federal.

Por  fim,  registre-se  que  o  entendimento  aqui  explicitado  adota  os  mesmos

fundamentos utilizados por esta comissão quando da análise do Projeto de Lei  nº

237/2015,  que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação,  nas proximidades das

piscinas, de placa indicativa da profundidade.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  antijuridicidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.052/2015.
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Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Antônio Jorge –

João Alberto – Isauro Calais – Cristiano Silveira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.164/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.368/2014 “dispõe sobre a proibição do

atraso em voos nos aeroportos do Estado”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em exame tem por  objetivo  proibir  o  atraso em voos  comerciais  nos

aeroportos do Estado, sob pena de multa ao operador da aeronave, pessoa física ou

jurídica, inclusive nos processos de alocação de slots em aeroportos coordenados e

de registro de voos comerciais.

Segundo o autor da proposição, em sua justificativa, o projeto visa evitar problemas

em operações nos aeroportos do Estado. Afirma que “uma aeronave que não decola

no  horário  previsto  impede  que  outra  aeronave  pouse  e  desembarque  seus

passageiros.  Todos  precisam  estar  conscientes  da  necessidade  de  respeitar  os

horários, de modo a evitar transtorno para todos”.

Passemos  à  análise  da  matéria  sob o  prisma jurídico-constitucional.  Do ângulo

estritamente formal, poder-se-ia dizer que, em princípio, é dado ao Estado tratar de

matéria  relacionada  a  relações  de  consumo,  podendo  discipliná-la  na  via  da

legislação  concorrente,  com  base  no  disposto  no  art.  24,  V,  da  Constituição  da

República, cujos termos são os seguintes:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:
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(...)

V – produção e consumo”.

Todavia, um exame mais detido da matéria nos conduz à identificação de óbices de

ordem jurídico-constitucional à sua aprovação. De fato, apesar de louvável o fim que

move o autor da proposição, qual seja tornar mais efetiva a proteção dos direitos do

consumidor, o meio escolhido para o alcance desse desiderato se mostra impróprio e

juridicamente inviável, conforme buscaremos demonstrar.

A Constituição  da  República,  em  atenção  ao  princípio  federativo,  determina  as

competências materiais (executórias) e legislativas atinentes à União, aos estados, ao

Distrito  Federal  e  aos  municípios.  No  que  se  refere  à  exploração  da  atividade

aeronáutica – portanto, competência material –, o Texto Constitucional determina:

“Art. 21 – Compete à União: (...)

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

(...)

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária”.

Considerando que a execução dos serviços pressupõe a prerrogativa de legislar e

normatizar a respectiva atividade, a Constituição da República, mantendo coerência e

sistematicidade, atribui à União não apenas a competência material, como também a

competência para legislativa sobre o tema. É o que se observa da leitura do art. 22,

inciso X, da Carta Federal, que determina caber privativamente à União legislar sobre

“regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima aérea e aeroespacial”.

Conforme se percebe,  o Texto Constitucional  reserva exclusivamente à União a

atuação executória e legislativa sobre transporte aeroviário.

Assim, a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que institui o Código Brasileiro

de  Aeronáutica  –  CBAer  –  dispõe,  expressamente,  sobre  a  responsabilidade  do

transportador  pelo dano decorrente do atraso do transporte aéreo contratado (art.

256, II).

A Lei  nº  11.182,  de  27  de  setembro  de  2005,  que  cria  a  Agência  Nacional  de

Aviação Civil  –  Anac  –,  estabelece,  em seu art.  8º,  que  cabe  à  Anac  adotar  as

medidas  necessárias  para  o  atendimento  do  interesse  público  e  para  o

desenvolvimento  e  fomento  da  aviação  civil,  da  infraestrutura  aeronáutica  e
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aeroportuária  do  País,  atuando  com  independência,  legalidade,  impessoalidade  e

publicidade, competindo-lhe, entre outras atribuições, regular e fiscalizar os serviços

aéreos,  os  produtos  e  processos  aeronáuticos,  a  formação  e  o  treinamento  de

pessoal  especializado,  os  serviços  auxiliares,  a  segurança  da  aviação  civil,  a

facilitação do transporte aéreo, a habilitação de tripulantes, as emissões de poluentes

e o ruído aeronáutico, os sistemas de reservas, a movimentação de passageiros e

carga  e  as  demais  atividades  de  aviação  civil  (inciso  X);  reprimir  infrações  à

legislação, inclusive quanto aos direitos dos usuários, e aplicar as sanções cabíveis

(inciso  XXXV);  e  editar  as  instruções e  os  regulamentos  necessários  à  aplicação

dessa lei (XLVI) e dar-lhes publicidade.

No exercício dessas atribuições, a Anac editou a Resolução nº 141, de 9 de março

de 2010, dispondo exatamente sobre as Condições Gerais de Transporte aplicáveis

aos atrasos e cancelamentos de voos e às hipóteses de preterição de passageiros.

Verifica-se,  portanto,  que  a  matéria  em  análise  se  enquadra  na  esfera  de

competência da União, à qual compete privativamente regular a navegação aérea.

Como se pode perceber, o serviço de transporte aéreo foi atribuído ao poder público

federal. Caso a União, titular do serviço, fique submetida às regras estaduais para

efetuar a prestação de um serviço de sua titularidade, não importa qual seja, restará

ferido o princípio da autonomia política das unidades federativas, expresso no art. 18

da  Constituição  da  República,  que  assegura  autonomia  aos  entes  políticos  da

Federação para que executem serviços próprios segundo normas por eles mesmos

definidas.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.164/2015.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – João Alberto –

Isauro Calais – Cristiano Silveira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 8ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 29/5/2015

Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição da Mesa – Execução do Hino Nacional – Palavras do Deputado Celinho

do Sinttrocel – Entrega de Título – Palavras do Sr. Paulo Renato Paim – Palavras do

Presidente – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e a deputada:

Celinho do Sinttrocel  – Cristiano Silveira – Marília  Campos – Rogério Correia –

Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Rogério Correia) – Às 16h10min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

– O deputado Cristiano Silveira, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião a entregar ao senador da República, Sr. Paulo

Renato Paim, o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, concedido, a

requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel, pelo governador do Estado, por meio

de decreto publicado no Diário do Executivo, em 22 de outubro de 2011.

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Paulo Renato Paim,

senador da República; as Exmas. Sras. Diana de Lima Prata Camargos, defensora

pública e assessora institucional, representando a Defensoria Pública do Estado de

Minas  Gerais;  e  deputada  Marília  Campos;  e  os  Exmos.  Srs.  deputados  Wander
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Borges; Cristiano Silveira; e Celinho do Sinttrocel, este autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Celinho do Sinttrocel

Sr.  Presidente,  deputado  Rogério  Correia,  caros  companheiros  presentes,

companheiro e amigo senador Paulo Paim, caros deputadas e deputados presentes,

amigas e amigos, servidores da Assembleia, telespectadores que nos acompanham

pela nossa TV Assembleia, boa tarde a todos.

Estamos reunidos no Plenário da Assembleia para entregar ao senador Paulo Paim

o  título  de  Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Recebê-lo  aqui,

companheiro Paulo Paim, nesta data de 29/5/2015, é muito simbólico e coerente com

sua  trajetória  e  sua  militância.  Afinal,  hoje  é  o  dia  nacional  de  mobilização,

paralisação e luta contra a terceirização, as Medidas Provisórias nºs 664 e 665, o

ajuste fiscal e de defesa dos direitos democráticos e populares.

Filho de dona de casa italiana e de pai metalúrgico, Paim nasceu em Caxias do Sul,

onde começou a trabalhar ainda criança. No Senai, aprendeu os ofícios de matrizeiro

e  ferramenteiro,  seguindo os passos  do  pai.  No processo de retomada das  lutas

populares, depois da longa noite ditatorial, aos 31 anos, Paim foi eleito presidente do

Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  Canoas,  onde  cumpriu  dois  mandatos.  Por  sua

combatividade e dedicação ao movimento sindical, em 1982 foi eleito presidente da

CUT do Rio Grande do Sul. Em 1983 foi indicado secretário-geral da CUT nacional e,

em 1985,  assumiu a sua vice-presidência. Na ocasião,  organizou uma marcha de

trabalhadores de  Canoas a Porto Alegre,  que reuniu  mais  de 20 mil  pessoas em

frente ao Palácio do Governo contra a ditadura e o desemprego, consolidando seu

compromisso com as causas populares.

O povo do Rio Grande, generoso que é, colocou o dirigente sindical combativo à

disposição do conjunto das classes trabalhadoras brasileiras, elegendo Paulo Paim

deputado federal constituinte em 1986. Na elaboração da Carta Magna, Paim foi um

dos principais articuladores das conquistas do capítulo da Constituição que trata da
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ordem social. Por sua prática irretocável, foi reconduzido à Câmara dos Deputados

por mais três mandatos, em que, entre outras ações, criou e coordenou a Frente

Parlamentar Brasil-África do Sul; presidiu a Comissão de Trabalho, Administração e

Serviço Público da Câmara; foi membro da Comissão de Seguridade Social e Família,

autor e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social, criador

e  coordenador  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa do  Salário  Mínimo;  idealizou  e

coordenou a Frente Parlamentar e de Entidades Civis em Defesa da CLT; lutou pela

aprovação  do  salário-mínimo  de  US$100,00;  defendeu  os  trabalhadores  do  setor

privado,  os  servidores  públicos,  os  assalariados  em  geral  e  os  aposentados  e

pensionistas.

Junto com o meu saudoso camarada Sérgio Miranda, foi um dos baluartes da luta

pela manutenção e ampliação dos direitos previdenciários de nosso povo e travou o

bom combate contra o fator previdenciário, que, felizmente, pode estar com seus dias

contados.  Permitam-me  aqui  um  parêntese:  da  tribuna  desta  Casa,  solicito  à

presidenta Dilma que enterre de vez o fator previdenciário, não vetando as alterações

na base de cálculo aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

Só  por  tais  iniciativas,  Paulo  Paim  já  tinha  o  reconhecimento  dos  brasileiros  e

brasileiras e merecia o respeito de todos.

Em 2002, pela envergadura de seu trabalho, os gaúchos o elegeram senador da

República,  e  ele correspondeu às novas expectativas ao garantir  a  aprovação do

Estatuto  do  Idoso  e  do  Estatuto  da  Igualdade  Racial.  E  mantém-se  firme  pela

aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

No Senado, entre tantas outras ações e tarefas, foi membro da Subcomissão do

Idoso, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e da

Subcomissão em Defesa do Emprego e da Previdência, no âmbito da Comissão de

Assuntos Sociais; atualmente, preside a Comissão de Direitos Humanos e Legislação

Participativa do Senado.

Lembro aqui que Paulo Paim foi muito importante para a aprovação do Estatuto dos

Motoristas e da Lei nº 12.619, a Lei do Descanso, posteriormente desfigurada por

deputados insensíveis às necessidades dos rodoviários e dos usuários de nossas

estradas e serviçais da ganância do capital.
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Na Câmara e no Senado, Paulo Paim é autor de mais de mil projetos em diversas

áreas  de  atuação.  Entre  suas  lutas  atuais,  destacam-se:  a  elevação  do  salário-

mínimo até  atingir  o  que manda a  Constituição Federal;  vinculação definitiva  dos

proventos de aposentados e pensionistas ao salário-mínimo e sua atualização para

que voltem ao patamar da época da concessão de seus benefícios; o fim do fator

previdenciário; a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem

redução de salário;  o fim da demissão imotivada; tratamento de temas relevantes

para  a  vida  nacional,  como,  por  exemplo:  a  violência  e  os  direitos  humanos;  a

situação da Previdência  Social;  a  preservação do meio  ambiente;  a  situação dos

povos indígenas; a eliminação da discriminação racial; os direitos das pessoas com

deficiência; as condições e os acidentes de trabalho; a redução da idade penal;  a

adoção de cotas e de ações afirmativas; os direitos dos indígenas.

A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado tornou-se

uma tribuna para a cidadania, dando voz e vez ao nosso povo.

Paulo  Paim,  por  16  anos  consecutivos,  foi  apontado  pelo  Departamento

Intersindical de Assessoria Parlamentar – Diap – como um dos 100 parlamentares

mais influentes do Poder Legislativo.

Paulo Paim é uma referência indispensável para o movimento sindical brasileiro.

Sua atuação parlamentar é marcada pela ligação direta e um compromisso visceral

com o mundo do trabalho, em especial com os milhões e milhões de trabalhadores e

trabalhadoras assalariados do País.

Por  tudo  isto  e  muito  mais  é  que  Paulo  Renato  Paim  alimenta  com  sonhos  e

esperanças a luta de milhares e milhares de militantes  e ativistas  populares pelo

Brasil afora. E eu me coloco entre eles.

Companheiro  Paulo  Paim,  nosso  mais  novo  conterrâneo,  seja  bem-vindo  ao

universo da mineiridade. E você vem em boa hora. Esta é sua primeira visita a uma

Minas Gerais nova, bem diferente da que você conheceu. O governador Fernando

Pimentel  renovou  esperanças,  corrigiu  rumos,  promoveu  mudanças  de

procedimentos,  como  na  relação  com  os  servidores  públicos,  e  aponta  para  o

atendimento de reivindicações democráticas e históricas das classes trabalhadoras,

como a adoção do piso salarial estadual.
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Camarada Paulo Paim, no momento em que o País vive o aprofundamento das

manifestações da crise em âmbito nacional, sua militância é para nós um exemplo.

Concordamos com você, a saída da crise não pode significar mais sacrifícios para as

classes trabalhadoras. O caminho é defender os interesses nacionais e os direitos do

povo.

Caro Paulo Paim, este encontro de hoje sela um compromisso de união entre os

trabalhadores  dos  Pampas e  seus irmãos  das  Alterosas.  E daqui,  convocamos  a

todos os brasileiros para, juntos, resistirmos aos ataques conservadores e afirmar um

caminho onde as maiorias nacionais sejam protagonistas de seu próprio futuro.

Vamos juntos seguir  os passos de Tiradentes e lutar por uma sociedade justa e

fraterna.

Senador, mais uma vez, somos todos agradecidos pela sua dedicação ao nosso

povo. Paulo Paim, seja bem-vindo à sua nova terra. Muito obrigado.

Entrega de Título

O  locutor  –  Neste  momento,  o  deputado  Rogério  Correia,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, fará a entrega do

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao senador da República, Sr.

Paulo Renato Paim, passando-lhe às mãos o diploma. O título a ser entregue contém

os seguintes dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O governador

do Estado de Minas Gerais,  atendendo a requerimento aprovado pela Assembleia

Legislativa, de autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, nos termos do decreto de

21/10/2011,  concede ao Sr.  Paulo Renato Paim o título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais, em reconhecimento aos esforços empreendidos no âmbito

do Poder Legislativo para a promoção e desenvolvimento da seguridade social”.

Convidamos  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  autor  do  requerimento,  para

participar da entrega do título.

– Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Paulo Renato Paim

Meus  amigos  e  minhas  amigas,  em  primeiro  lugar  cumprimento  o  governador

Fernando Pimentel pela sanção do projeto que referendou a posição desta Casa de

me agraciar, eu diria, de me acolher, de me abraçar com o título de cidadão mineiro.
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De hoje em diante, podem crer que quando eu andar pelos pampas gaúchos, direi:

“sou gaúcho, porque nasci nesses pampas, mas sou mineiro, porque meu coração

está naquele estado também”.

Desculpem-me esse tom mais forte de emoção, mas, quando chegamos a essa

idade, ficamos um pouco mais frágeis, parece que nossa alma chora e o coração bate

mais forte.

Esses dias me perguntaram – e vou falando já,  meu querido deputado Rogério

Correia, que neste momento preside a Casa, representando o deputado Adalclever

Lopes – por que eu tinha tanta gana, tanta força energética – assim me perguntaram

– para defender o nosso povo, os trabalhadores, dizendo que estou com 65 anos e

parecia que estava chegando ao parlamento. Sabem por quê? João Paulo, não é

preciso  que  nenhum  de  vocês  fale.  Basta  que  vocês,  homens  e  mulheres,

trabalhadores deste país, olhem para mim, que isso me dá energia para lutar, lutar,

lutar  e  caminhar  nessa estrada  bonita  da  vida  que garante  a  liberdade  total  dos

trabalhadores, jogando na lata do lixo, por exemplo, o PL nº 4.330 na Câmara dos

Deputados. É isso que me dá energia.

Minha querida Dra. Diana Lima Prata Camargos, defensora pública, como é bom

ver a Defensoria Pública sempre olhando, advogando para os mais pobres, para os

que mais precisam e que muitas vezes não podem pagar a um advogado constituído.

Por isso sempre estive e estarei ao lado da Defensoria Pública.

Minha querida deputada Marília Campos. A deputada Marília Campos tinha agora

uma reunião estadual do nosso partido. Ela avisou que não iria, que queria ficar aqui,

neste momento, para me dar um abraço. Uma salva de palmas para minha querida

deputada.

Exmo. Sr. Deputado Wander Borges, que foi autor da reunião, tentarei ser o mais

breve possível,  porque quero continuar  ouvindo.  Uma salva de palmas para  esse

querido deputado. Esta reunião tem sua mão, sua assinatura.

Deputado Cristiano Silveira, que chegou aqui e fez questão de vir  em tempo de

participar do debate, representando, junto com os outros deputados, esta Casa, que,

por unanimidade, concedeu-me essa honraria. Minhas palmas também a V. Exa.

Deixei para o final, deputado Celinho do Sinttrocel, que é autor do requerimento e
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que  me  concede  o  título  que  aqui  recebi  para  ser  considerado  cidadão  mineiro.

Deputado Celinho do Sinttrocel, quando você falou aqui,  senti-me contemplado na

íntegra.  Não  tenho  mais  nada  a  dizer  a  não  ser  palmas,  palmas  pelo  seu

pronunciamento.

Permitam-me,  rapidamente,  dizer  a  todos  vocês  que,  de  fato,  há  uma  onda

conservadora  que  invade  o  Congresso  Nacional  e  que  nos  deixa  a  todos

preocupados. Por isso estamos aqui hoje; por isso o dia 29 é um dia de luta nacional;

por isso queria também dizer a vocês que estamos aqui discutindo o PL nº 30, que de

fato é inaceitável. Não tenham nenhuma dúvida.

Perguntaram-me também: “Você está com 65 anos. Você vai conseguir ir aos 27

estados?” Quero dizer para vocês: o meu gabinete é contra, porque acha que saí

recentemente de uma operação, estou com um problema na coluna e tenho outros

probleminhas que não contarei a vocês. Por isso tomo cinco, seis remedinhos por dia.

Só respondi o seguinte: se for para liquidar, como eu disse no Plenário do Senado,

se for para jogar na lata do lixo o PL nº 30, que significa para vocês o PL nº 4.330, eu

vou, nem que seja de maca, aos 27 estados deste país para liquidar esse projeto que

quer colocar o nosso povo de quatro no regime de escravidão.

Também devemos travar outra batalha. Quero dar esses dois exemplos, porque são

tantas batalhas de todos nós, mas quero também cumprimentar os trabalhadores que

precisaram sair para participar do ato e vocês que ficaram aqui,  meus amigos do

Correio,  enfim,  todas  as  aias,  que  sempre  estiveram  do  meu  lado,  que  sabem

daquela luta da periculosidade, a batalha boa que travamos. Todas essas batalhas

nos  fazem  assumir  o  compromisso.  Independentemente  da  nossa  idade,  meus

amigos aposentados e pensionistas,  idosos ou  não,  devemos agir  sempre  com a

sabedoria  dos  mestres,  dentro  de  uma  tática  estratégica  para  vencer  os  nossos

inimigos conservadores. Mas precisamos ter sempre a coragem dos tigres para não

vacilar cada vez que ameaçam com isso ou com aquilo, com a política do “é dando

que se recebe”. A mim nunca ofereceram nada, nenhum centavo. Se oferecer um

centavo na linha da propina, por Deus, faço engolir de volta. Que eles saibam isso.

Se eu disser que alguém me entregou uma única proposta de sedução ou troca do

tipo “é dando que se recebe”, mentiria. A mim eles não têm coragem de entregar, a
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mim nunca sequer propuseram. Portanto, estou muito tranquilo de ser alguém que

tem compromissos não com coisas, mas somente com causas. As causas é que me

abraçam, e eu as abraço. Por isso estou nessa luta sempre ao lado de vocês.

E quero concluir dizendo que a luta do fator previdenciário não terminou. Estamos

lá, pela terceira vez o Senado votou para derrubar o fator previdenciário, a lei mais

cruel desde a ditadura. Essa é a lei mais cruel que apareceu neste país. Lembro e

repito aqui, e vou concluir: é justo que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário tenham

o teto de mais de R$33.000,00? E não se aplica fator, e V. Exa. sabe, doutor, como eu

também sei,  porque estou lá,  o fator  não nos atinge. Mas quem ganha o teto de

R$4.623,00,  que  são os  trabalhadores  assalariados,  e  a  maioria  não ganha nem

sequer  isso,  aplica-se  o  mesmo  cálculo,  ou  seja,  pegam-se  as  80  maiores

contribuições de 1994 para cá, faz-se a média, que resulta no salário integral. Aplicam

para vocês a mesma regra, mas depois aplicam o tal do fator redutor, calcula-se a

idade, o tempo de contribuição, a expectativa de vida, fazem um cálculo matemático e

cortam pela metade o salário de vocês na hora da aposentadoria. Qual homem de

bem pode concordar  com isso? Duvido que haja um homem sério e de bem que

concorde com isso.

Portanto,  venho  travando  essa luta  do  fator  desde que  surgiu.  Votei  contra  no

governo anterior, mas não se justifica que neste governo mantenhamos esse tal de

fator previdenciário, que é covarde, que agride os mais fracos em matéria de salário,

não em matéria de coragem, energia e luta como vocês estão demonstrando aqui.

Por isso aprovamos lá no Senado, e foi para a presidenta Dilma, e quero aqui, de

Minas Gerais, este estado bonito, de povo trabalhador, que sabe o que quer, mandar

um recado para a presidenta Dilma: por favor, estou pedindo neste dia em que sou

homenageado, não vete o fator previdenciário. É o mínimo de justiça a esse povo que

te elegeu por duas vezes e elegeu o presidente Lula por duas vezes. É o mínimo de

justiça. Precisamos engolir essas duas MPs, e todos sabem que muita gente foi votar

lá praticamente com o gesto que faço agora. (– Tampa o nariz.) Preciso contar isso.

Houve um único senador, quando as duas MPs foram votadas, que puxou palmas.

Houve um silêncio total no Plenário.  Todos os senadores se voltaram e olharam

para ele, indagando o que havia para se festejar. Não há o que festejar? Todos os
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senadores, os que votaram contra e os que votaram a favor, não estavam aceitando

aquele  processo  de  se  votar  uma  política  econômica  pequena  em  vez  de  uma

macropolítica.  Eu  mesmo apresentei  por  três  vezes  um  projeto  que  não  tiveram

coragem de votar. Por que não tiveram coragem de votar, por exemplo, a taxação das

grandes  fortunas,  que  geraria  bilhões  de  reais,  muito  mais  do  que  os

R$6.000.000.000,00 ou R$12.000.000.000,00 que vão ser gerados por essas duas

medidas  provisórias?  Por  que  não  contratam  mais  100,  200  ou  300  fiscais  do

Trabalho ou fiscais da Receita Federal? Vocês mesmos, meus amigos fiscais, dizem

que,  se  contratarem  mais  ficais,  para  fiscalizar  e  combater  a  sonegação  e  a

corrupção,  vocês  colocarão,  não  os  R$5.000.000.000,00,  R$6.000.000.000,00  ou

R$10.000.000.000,00 – uma mixaria para um país como este, que tem um orçamento

de trilhões –, mas R$100.000.000.000,00 ou R$200.000.000.000,00 a mais no caixa

do governo. Se a sonegação só na Previdência chega a R$500.000.000.000,00, por

que não contratar fiscais para combatê-la? Fica mais uma apelo à presidenta Dilma:

vamos  contratar  mais  fiscais  para  a  Receita  e  para  o  Trabalho!  Juro  que  mudo

totalmente  o  discurso que faço  da  tribuna se  com isso  eles  não colocarem mais

R$200.000.000.000,00 naquele cofre de que tanto precisamos para investimento no

campo social.

Para concluir, já que não é possível fazer uma análise total do pacto federativo e da

reforma tributária,  volto ao fator previdenciário. Pode ser que eu me engane, mas

fizemos um pacto no Senado, entre oposição e governo, sobre esse assunto. No dia

do debate, da tribuna eu disse a todos que precisaria do voto da oposição e da base,

e todos os 73 senadores que estavam lá assumiram que, se a presidenta vetar, vão

votar pela derrubada do veto. Presidenta, não quero outra derrota; quero uma vitória.

Quero que este país volte para os trilhos, volte a distribuir renda, volte a crescer. O

debate aqui não é de quem está contra esse ou aquele. Estamos a favor do Brasil.

Por isso, presidenta, não vete. Mas, se vetar,  presidenta, quero adiantar que nós,

homens e mulheres de bem, com a pressão e a mobilização popular, vamos derrubar

o veto na Câmara e no Senado. Pode ter certeza disso. Nem que tenhamos de fazer

vigília lá dentro, até para fazer voltar para o Plenário os deputados ou senadores que

saírem da votação.
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Enfim, podem ver que entrei aqui numa de gaúcho, mas também de mineiro: ao

mesmo tempo em que apertei,  pedi por favor.  Por favor,  presidenta, não vete. Se

vetar, vai perder. Viva o povo brasileiro! Vivam gaúchos e mineiros! Vivam homens e

mulheres que dão suas vidas para termos um mundo melhor para todos. Um abraço a

todos vocês.

Palavras do Presidente

Em primeiro lugar, quero cumprimentar o deputado Celinho do Sinttrocel por propor

a concessão, requerimento este apoiado nesta Casa Legislativa por unanimidade, do

título  de  Cidadão Honorário  do  Estado de Minas  Gerais  ao senador  Paulo  Paim,

agora  referendado  pelo  governador  Fernando  Pimentel.  Também  parabenizo  o

senador Paulo Paim pelo recebimento mais do que merecido.

Senador  Paulo  Paim,  quando  Minas  e  Rio  Grande  do  Sul  se  unem,  temos

prenúncios  de  coisas  boas  para  o  País.  O  chimarrão  e  a  cachaça,  o  queijo  e  o

churrasco fazem boas dobradinhas.

Tenho  certeza  de  que  V.  Exa.  sai  daqui  mais  forte  ainda,  agora  como cidadão

mineiro.  Exemplo  disso,  Getúlio  Vargas,  importante  unidade de Minas  com o  Rio

Grande do Sul. E agora a presidenta Dilma, que é também mineira, mas que foi ao

Rio  Grande  do Sul  e  fez  também  a sua carreira  política  e  também lá  teve  uma

formação política importante. E esta certeza eu tenho também: a presidenta Dilma vai

pensar  bem e nós vamos,  finalmente,  ter  o fim do fator  previdenciário  criado por

Fernando  Henrique  Cardoso  e  pelo  PSDB.  Nessa  unidade  de  Minas  com  o  Rio

Grande do Sul, nós vamos conseguir mais essa. E o Paim vai ser muito importante

para a gente nesse seu papel.

Eu dizia a ele aqui que nós temos duas esperanças agora. Uma é a esperança na

luta. Hoje é um dia de greve geral. Aqui em Belo Horizonte os metroviários pararam,

os  ônibus  pararam.  Os  trabalhadores  em  Belo  Horizonte  estão  em  greve  e  têm

consciência de que a greve é por um motivo mais do que fundamental, que é evitar a

terceirização. E terceirização é sinônimo de perda de salário, de desemprego, e é

sinônimo  também  de  jornada  de  trabalho  maior.  Precarização  é  o  nome  da

terceirização. Por isso a greve geral hoje já é um sucesso. E há uma unidade das

centrais sindicais,  que por muitas vez não se unem, mas agora se unem aqui em
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Minas,  incluindo  a  Força  Sindical,  que  disse  “não”  ao  Paulinho  e  falou  com  ele

claramente:  “Se  você  quer  fazer  gracinha  para  Aécio  Neves,  para  o  PSDB  e

companhia, a Força Sindical aqui em Minas se une com os setores combativos do

sindicalismo brasileiro”.

Mas, Paulo Paim, nós precisamos também do Senado agora. O povo brasileiro está

desesperançoso com o que aconteceu na Câmara Federal. A presença do Eduardo

Cunha  na  presidência  tem  sido  um  desastre  para  o  trabalhador  e  para  o  povo

brasileiro.  Uma pauta tão conservadora, que tira direitos como aquele PL 4.330, e

agora  privataria  das  eleições  na  Constituição  é  uma  vergonha  para  o  Brasil.

Deputados  e  senadores  agora  têm  carimbo  de  empresa  para  entrar  em  Câmara

Federal, assembleias legislativas? Os partidos vão ficar com roupas agora, como se

estivessem  num  campeonato  de  Fórmula  1,  representando  diversas  entidades,

empreiteiras,  mineradoras,  bancos?  Partido  político  agora  vai  ter  um  shopping

também  estampado  na  sua  roupa,  que  será  o  shopping  que  vai  bancar  a  sua

campanha?  Partido  político  agora  será  partido  de  tais  e  tais  empresas?  É  uma

vergonha nacional aprovar isso, numa segunda votação, dentro da Câmara Federal.

Por isso eu dizia ao Paim que nós temos muita esperança no Senado. É preciso lá

que  uma  aliança  do  PT  com  o  PMDB  progressista  se  faça.  E  não  aliança

conservadora do PSDB com o PMDB conservador que está na Câmara Federal. Nós

precisamos muito de reverter o quadro da aliança conservadora que está feito na

Câmara Federal e fazer uma aliança capaz de barrar a pauta conservadora que está

feita  agora  na  Câmara  Federal.  A expectativa,  Paim,  é  que,  no  Senado,  vocês

consigam isso. E você, que é um lutador, agora mais amineirado, tenho certeza de

que vai conseguir costurar tanto o fim do fator previdenciário como o fim da pauta

conservadora que veio da Câmara Federal.

É um prazer, portanto, ter o Paim como nosso cidadão honorário.

O presidente Adalclever Lopes me pediu que fizesse aqui a leitura também do seu

pronunciamento.  Desculpem-me  por  ter  entusiasmado  e  feito  também  o  meu

pronunciamento, mas eu não podia perder a oportunidade de dizer essas palavras.

O  presidente  Adalclever  Lopes  me  pediu,  Paim,  que  lesse  aqui  o  seguinte

pronunciamento: (– Lê:)
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“'Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são

melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda

a vida: estes são os imprescindíveis.'

Ao destacar o pensamento de Bertolt Brecht,  a Assembleia Legislativa de Minas

Gerais reconhece em Paulo Renato Paim um desses homens imprescindíveis, que

fazem diferença na vida política do País, e por isso orgulha-se de conceder o título de

cidadão honorário ao deputado federal por quatro mandatos e senador que cumpre o

segundo mandato, sempre com expressivas votações.

Na origem desta homenagem, figura o reconhecimento do povo mineiro, por meio

de seus representantes, dos frutos de um importante trabalho desse senador que

vem, há alguns anos, lutando de forma incansável pelos trabalhadores, aposentados,

pensionistas e idosos.

Nascido  em  1950,  em  Caxias  do  Sul,  no  Rio  Grande  do  Sul,  Paulo  Paim  foi

operário, metalúrgico e líder sindical, até ingressar em uma carreira política, brilhante

desde  o  seu  início.  Por  16  anos  consecutivos  foi  apontado  pelo  Departamento

Intersindical de Assessoria Parlamentar – Diap – como um dos 100 parlamentares

mais influentes do Poder Legislativo, na série Os Cabeças do Congresso Nacional, o

que se reconhece nas diversas ações que levam a sua assinatura. No Congresso

Nacional, é conhecido como defensor incondicional de uma política digna de salário-

mínimo para os trabalhadores.

No período em que exerceu a vice-presidência do Senado, viu ser aprovado um dos

mais importantes  projetos  de sua trajetória  política:  o Estatuto  do Idoso.  A Lei  nº

10.741,  de  2003,  significa  a  conquista  da  cidadania  para  milhões  de  idosos

brasileiros. Desde a Constituinte, em que foi um dos parlamentares de destaque,” –

aliás, está aqui o nosso deputado federal João Paulo; na época, foram colegas –

“trabalhou pela igualdade de direitos, pela justiça social e pelo reconhecimento das

terras quilombolas.

O senador também é conhecido como defensor dos direitos humanos e combatente

de todo e qualquer tipo de discriminação. É autor, entre tantas, da Lei nº 9.459, de

1997, que dá ao crime de injúria racial a mesma pena do crime de racismo; e da Lei

nº 12.288, de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, que inclui na legislação penal as
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discriminações e preconceitos, como a injúria.

Suscitar  questões de combate ao racismo é uma marca de sua trajetória.  Esse

trabalho é de fundamental interesse para a comunidade negra e toda a sociedade.

Não se pode deixar de lado sua atuação como presidente da Comissão de Direitos

Humanos e Legislação Participativa, quando transformou aquele fórum de discussão

em um palco da cidadania, buscando um novo jeito de olhar para as minorias.

Assim, Minas Gerais,  com a outorga da cidadania honorária a Paulo Paim, vem

afirmar a indiscutível contribuição desse político para as conquistas de cunho social e

de direitos humanos vivenciadas pelo País nos últimos anos, em uma caminhada que

demonstra,  sem equívocos,  que  ainda é  possível  acreditar  numa sociedade mais

justa e mais fraterna. Muito obrigado. Presidente Adalclever Lopes.”

Encerramento

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

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

deputadas e os deputados para as extraordinárias de terça-feira, dia 2 de junho, às 9

e às 18 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma

data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada é a

publicada na edição do dia 2/6/2015.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/6/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  deputados

Alencar da Silveira Jr. e Deiró Marra; aprovação – 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:

Suspensão e Reabertura da Reunião – Palavras do Presidente – Questão de Ordem

– Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 22.620; votação nominal do veto;  inexistência de quórum para

votação; anulação da votação; chamada para recomposição do número regimental;

existência de  quórum para votação;  Registro  de  Presença;  renovação da votação

nominal  do  projeto;  inexistência  do  número regimental para  votação;  anulação da

votação – Encerramento.
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Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Lafayette de Andrada – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr.

– Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago –

Arlete Magalhães – Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Cristiano

Silveira – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas

Melo – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio

Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira –

João Leite – Léo Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Noraldino

Júnior – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Rogério Correia – Rosângela Reis –

Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 9h15min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

–  O deputado Luiz Humberto Carneiro, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da

ata da reunião anterior.

O presidente  –  Em discussão,  a  ata.  Com a palavra,  para  discutir,  o  deputado

Alencar da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Primeiramente, quero falar sobre a belíssima

leitura do deputado Luiz Humberto Carneiro. Pedi a palavra, presidente, para dizer

que, ontem, este deputado foi procurado pelo jornal O Tempo para explicar algumas

ausências nossas neste Plenário. Ontem a minha assessoria teve oportunidade de

mostrar e comprovar minhas ausências ao jornal. Apesar de tentar, presidente, não

consigo estar em dois  lugares ao mesmo tempo. No congresso da AMM, tivemos

oportunidade de participar e de acompanhar  algumas palestras  ocorridas em dois

dias, exatamente no mesmo horário em que acontecem as reuniões neste Plenário.
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Estamos tentando estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas não conseguimos. O

corpo não consegue isso, Sr. Presidente. Então, ouvi a leitura da ata e gostaria de

explicar o seguinte: aqueles que se justificam e mostram onde estão aparecem da

mesma forma que os que não se justificam. Então fica aqui o meu protesto nesse dia

de hoje pela manchete do jornal O Tempo. Gostaria que, sempre que meu nome for

citado  como  aconteceu  nesses  26  anos,  eu  fosse  ouvido  como  fui  ontem,  e  a

justificativa da minha ausência no Plenário fosse explicada. Eu represento muito esta

Assembleia em alguns eventos fora da Casa e, por isso, não há como estar lá e aqui

no mesmo lugar e na mesma hora. Então fica aqui a justificativa deste deputado.

Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Deiró Marra.

O  deputado  Deiró  Marra  –  Na  mesma linha,  quero  caminhar  com  o  deputado

Alencar. Também fomos citados ao lado do deputado Luiz Humberto Carneiro e do

deputado Anselmo José Domingos  como tendo  cumprido  50% do nosso  trabalho

nesta Casa. A bem da verdade, o jornal não observa o que a nossa comissão faz em

dias  fora  da  Casa.  Ele  não  observa  o  trabalho  que  fazemos  fora  da  Casa.  O

importante é ressaltar que o nosso compromisso com os nossos eleitores e, acima de

tudo,  com  as  pessoas  que  nos  veem  aqui  é  o  trabalho  feito  principalmente  nas

nossas bases eleitorais e regiões. Então, Sr. Presidente, já que o deputado Alencar

da Silveira Jr. fez essa menção, quero dizer que também fomos mencionados e é

importante  lembrar  que o  trabalho  está  sendo feito  com tranquilidade e que,  nos

momentos de votação, estamos presentes nesta Casa. Era só, Sr. presidente.

O presidente – Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O presidente – A presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento Interno,

vai  suspender  a  reunião  por  20  minutos  para  que  se  configure  o  quórum  para

votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Palavras do Presidente

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

de Lei nº 1.504/2015, por não estarem preenchidos os pressupostos processuais para

sua apreciação.

Questão de Ordem

O deputado Alencar da Silveira Jr. – Quero fazer um convite para os deputados.

Hoje, às 11 horas, a Comissão de Esportes discutirá a volta da bebida nos estádios.

Há muito tempo, tivemos um projeto nesta Casa, que proibia a venda de cerveja nos

estádios.  Com a modernização das arenas, entramos,  há alguns anos,  com outro

projeto que libera a volta da venda de bebidas nos estádios de futebol, nas arenas

que foram renovadas. Essa venda seria permitida até o primeiro minuto do segundo

tempo, quando encerraria a venda de cerveja ou de outra bebida alcoólica, nos 45

minutos finais. Vemos isso em várias partes do mundo.  Fica o convite para o início

dessa  discussão.  Tenho  certeza  de  que  tenho  o  apoio  de  V.  Exa.  e  de  vários

deputados desta Casa. A discussão trará à tona um problema que hoje temos na área

externa dos estádios,  que são os torcedores que ficam bebendo até o início das

partidas de futebol. As arenas estão modernizadas, e temos condições de voltar a

vender bebida alcoólica dentro dos estádios apenas no primeiro tempo e no intervalo.

Convido para essa grande discussão na Comissão de Esportes. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente – Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

22.620,  que  altera  a  Lei  Delegada  nº  179,  de  1º/1/2011,  que  dispõe  sobre  a

organização básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do

Estado, e a Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica

da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Designado

relator  em Plenário,  o  deputado Paulo  Lamac opina  pela  manutenção do  veto.  A



525
____________________________________________________________________________

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade  com  o  art.  260,  inciso  I,  c/c  o  art.  222,  do  Regimento  Interno. As

deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim” e os que

desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A presidência lembra ao Plenário que o veto

será rejeitado se obtiver, no mínimo, 39 votos contrários. A fim de proceder a votação

pelo processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no

terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o veto.

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

O  presidente  –  Votaram  apenas  25  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação.  A presidência a  torna  sem efeito  e,  nos  termos do §  6º  do art.  249 do

Regimento Interno, solicita ao secretário que proceda à chamada dos deputados para

a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Ivair Nogueira.) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 43 deputados. Portanto, há quórum para

a votação.

Registro de Presença

O presidente  –  A presidência  agradece a  presença dos servidores desta  Casa,

integrantes do Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembleia

Legislativa – Cfal –, que estão fazendo uma visita ao Plenário.

A presidência vai renovar a votação. Em votação, o veto.

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

O  presidente  –  Votaram  apenas  26  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência a torna sem efeito.

Encerramento

O presidente – Persistindo a falta de quórum para votação, a presidência encerra a

reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje,

às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

20/5/2015

Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João Alberto, Antônio Jorge, Bonifácio Mourão, Isauro Calais e Sargento Rodrigues

(substituindo o  deputado Luiz  Humberto  Carneiro,  por  indicação da  Liderança do

BVC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  É aprovado requerimento do

deputado Bonifácio Mourão em que solicita que os Projetos de Lei nºs 1.254, 44, 126,

332, 345 e 458/2015 sejam os primeiros desta fase a ser apreciados. Após discussão

e votação, é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.254/2015 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: deputado Bonifácio Mourão). Registram-se a saída dos deputados Sargento

Rodrigues e Antônio Jorge e a presença do deputado Luiz Humberto Carneiro. Após

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

concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos

Projetos de Lei nºs 44, 332, 345 e 458/2015 (relator: deputado Bonifácio Mourão).

Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 126/2015 na forma

do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Bonifácio  Mourão).  São  convertidos  em

diligência ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, ao comandante-geral

da Polícia Militar e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar o Projeto de

Lei Complementar nº 24/2015; e ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações
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Institucionais  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Itabira  o  Projeto  de  Lei  nº  1.003/2015

(relator: deputado João Alberto). Após discussão e votação, são aprovados, cada um

por sua vez, os pareceres que concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 312 (relator: deputados Isauro Calais)

e 622, 647 e 832/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças). Registra-se a presença

do deputado Gil Pereira. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.350/2015  (relator:  deputado João  Alberto).  Cumprida  a  finalidade da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

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

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Antõnio  Jorge  –  Bonifácio  Mourão  –  Cristiano

Silveira.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 20/5/2015

Às  10h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Gil  Pereira,

Glaycon  Franco,  Dilzon  Melo  (substituindo  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por

indicação da liderança do BVC) e Emidinho Madeira (substituindo o deputado Tony

Carlos,  por  indicação da liderança do BMM),  membros  da  supracitada comissão.

Estão presentes também os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos Arantes,

Inácio Franco e Nozinho. Havendo número regimental,  o presidente, deputado Gil

Pereira, declara aberta a reunião e, nos termo 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  com  a  Sra.  Mariana  Vasconcelos  o  Agrosmart,  aplicativo

desenvolvido pela convidada, que visa à economia de água e de energia elétrica,

além do aumento da produtividade na agricultura irrigada, e ainda a discutir e votar

proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: e-mail da Sra. Marilene da Silva, moradora de Queluzito, recebido
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por meio do  Fale com a Assembleia em 13/4/2015, reiterando seu pedido de ajuda

relativo ao problema de iluminação pública na rua João Costa, próximo ao nº 199, na

rua do cartório. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

a Sra.  Mariana Vasconcelos,  diretora da Agrosmart  Brasil  Ltda.  de  Itajubá,  que é

convidada  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 demais deputados presentes e à convidada para que faça sua

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

notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação

de  proposições  da  comissão.  O  deputado  Dilzon  Melo  retira-se  do  recinto  e  é

substituído pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado João Vítor

Xavier, por indicação da liderança do BVC). Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.779/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

visita  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  para

apresentar a tecnologia premiada desenvolvida pela pesquisadora e empreendedora

Mariana Vasconcelos e seus sócios, que permite controlar, por meio de sensores, as

necessidades de água e o desenvolvimento adequado do cultivo agrícola;

nº  1.780/2015,  do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada visita  ao

Projeto  de  Irrigação  Jaíba,  no  Norte  de  Minas,  para  tratar  de  assuntos  afetos  à

irrigação no Estado;

nº 1.781/2015,  do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada visita  ao

Projeto de Irrigação Gorutuba, no Norte de Minas, para tratar de assuntos afetos à

irrigação no Estado; e

nº 1.782/2015,  do deputado Gil  Pereira, em que solicita seja realizada visita  ao

projeto de irrigação localizado no Município de Pirapora, no Norte de Minas, para

tratar de assuntos afetos à irrigação no Estado.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,
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convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Gil Pereira, presidente– Bosco – Glaycon Franco – Dilzon Melo.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/5/2015

Às  14h8min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Arlen  Santiago,

presidente  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos

do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,  considera-a  aprovada  e  a  subscreve.  A

presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  debater  as  demandas  da  saúde

pública  que  afetam  os  municípios  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  A

seguir, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Tereza

Rodrigues da Cunha, chefe de gabinete, representando o secretário de Estado de

Saúde;  Ângela  de  Lourdes Rodrigues,  desembargadora do Tribunal  de Justiça  do

Estado; e os Srs. Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, secretário municipal de Saúde de

Belo Horizonte;  Carlos  Moura Murta,  presidente da Associação dos Municípios  da

Região Metropolitana de Belo Horizonte; Antônio Divino de Souza, prefeito municipal

de  Matozinhos  e  diretor  da  Associação  Mineira  de  Municípios,  representando  o

presidente  da  instituição;  Bruno  Diniz  Pinto,  secretário  municipal  de  Saúde  de

Sarzedo  e  membro  do  Conselho  de  Secretarias  Municipais  de  Saúde  de  Minas

Gerais, representando o presidente da instituição; Ernane Bronzatt, chefe do serviço

de radioterapia do Hospital da Baleia; Rodrigo Lopes, prefeito municipal de Andradas

e presidente do Conselho de Saúde da Associação Mineira de Municípios, que são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, 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  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Arlen Santiago, presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/5/2015

Às  9h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues,  João  Leite  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes, também, os deputados Wander Borges e Duarte Bechir. Havendo número

regimental, o presidente, deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e

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

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

destina a esclarecer a denúncia de arbitrariedade cometida contra trabalhadores da

construção civil de Belo Horizonte arregimentados para trabalho eventual em Sabará,

que ficaram detidos por oito dias em estabelecimento prisional  desse município. A

seguir, comunica o recebimento de ofício do deputado João Magalhães, publicado no

Diário do Legislativo em 22/5/2015. O presidente passa a direção dos trabalhos ao

deputado  João  Leite.  Registra-se  a  presença  da  deputada  Celise  Laviola.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Paulo

Vaz  Alkimin,  ouvidor  de  Polícia  do  Estado;  José  Pedro  dos  Reis,  procurador  do

Trabalho  e  representante  da  Coordenadoria  de  Erradicação do Trabalho  Escravo,

representando  a  Sra.  Márcia  Campos  Duarte,  procuradora-chefe  da  Procuradoria

Regional do Trabalho em Minas Gerais; Altamir Luiz da Silva Ramos, representante

dos  trabalhadores  da  construção  civil;  Manoel  Aleluia  das  Dores  Rocha,  líder  do

assentamento  do  Morro  da  Cruz;  Ricardo  Luiz  Tavares  Victor,  advogado  dos

trabalhadores; Felipe Nicolau do Carmo, advogado do Sindicato dos Trabalhadores

da Construção Civil de Belo Horizonte; Marco Antônio dos Santos, procurador; e os

trabalhadores Ivan Ângelo dos Santos, Davi Quirino de Paula, Vilson Valdez da Silva,

José  Benevenuto  Ferreira,  Cristiano  da  Silva,  Washington  Ananias  Ramos,  José

Camilo de Souza, Welington Márcio de Almeida, Diego Gomes de Souza Brito, Lucas

Eduardo Campos e David Ferreira, que são convidados a tomar assento à mesa. O

presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas



531
____________________________________________________________________________

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. O

deputado João Leite passa a direção dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues.

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

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

são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.880/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a imediata retomada das

obras do Centro Socioeducativo de Passos;

nº 1.881/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  para a imediata assunção da

Cadeia Pública de Alpinópolis;

nº 1.882/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao  governador  do  Estado  e  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

providências  para  que  adotem  as  medidas  necessárias  para  aumentar  o  efetivo

policial lotado no Município de São Pedro dos Ferros, assim como para a reinstalação

de unidade no Distrito de Águas Férreas;

nº 1.883/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG – pedido de cópia do

registro e da gravação da reunião entre o corpo docente e discente da universidade

que discutiu o problema de uso e tráfico de drogas nos prédios da instituição;

nº  1.884/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério da Educação e à Diretoria-Geral da Polícia Federal as

notas taquigráficas e o relatório da 22ª Reunião Extraordinária dessa comissão, que

teve a finalidade de debater a ocorrência de tráfico e uso de drogas no câmpus da

UFMG, para conhecimento e alerta sobre a possibilidade desse tipo de ocorrência em

outros câmpus de universidades federais;

nº  1.885/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de
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Combate  ao  Crime  Organizado  e  de  Investigação  Criminal,  em  nome  de  seu

coordenador, André Estevão Ubaldino Pereira, as notas taquigráficas e o relatório da

22ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão  que  teve  a  finalidade  de  debater  a

ocorrência de tráfico e uso de drogas no câmpus da UFMG, e pedido de providências

para que acompanhe, no âmbito das competências do Ministério Público, a atuação

compartilhada  e  conjunta  das  Polícias  Federal,  Civil  e  Militar  na  repressão,  no

combate e na prevenção a esse tipo de ocorrência;

nº  1.886/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública para debater os transtornos causados aos moradores dos bairros

da  Região  da  Pampulha  em  razão  dos  eventos  realizados  no  Mineirão  e  no

Mineirinho e  reiterar  os  pedidos  de  providências  feitos  a  autoridades estaduais  e

municipais;

nº 1.887/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja feito um estudo

sobre  o  percentual  de  presos  acautelados  no sistema da  Suapi,  nas  cadeias  da

Polícia Civil e no sistema Apac, que estão detidos devido a crimes envolvendo tráfico

de drogas;

nº  1.888/2015,  do  deputado  João  Leite  e  da  deputada  Celise  Laviola,  em  que

solicitam seja realizada audiência pública no Município de Divinópolis para debater

denúncias de atentado à liberdade de expressão e da prática, em tese, dos crimes de

cárcere privado e de  lesão corporal  sofridos  pela  jornalista  Nayara  Lopes e  pelo

cinegrafista Yan D'masoyy, profissionais da TV Candidés;

nº  1.889/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  do  deputado João Leite  e  da

deputada Celise Laviola, em que solicitam seja encaminhado ao Chefe da Polícia

Civil  correspondência  comunicando  a  ausência  dos  representantes  da  instituição

convidados  a  participar  da  11ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão;  e  pedido  de

providências para que a Polícia Civil  sempre envie representantes às reuniões da

comissão para as  quais  for  convidada,  sob pena de convocação das  autoridades

policiais, nos termos do art. 54,  caput, da Constituição do Estado, e do art. 307 do

Regimento Interno desta Casa;
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nº  1.890/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  do  deputado João Leite  e  da

deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária dessa comissão às autoridades e aos

representantes de classe presentes nessa reunião, para conhecimento;

nº  1.891/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  do  deputado João Leite  e  da

deputada Celise Laviola, em que solicitam seja encaminhado ao juiz de direito titular

da Vara Criminal da Comarca de Sabará pedido de providências para que avalie a

possibilidade  de  revisão  do  auto  de  prisão  em  flagrante  lavrado  em  desfavor  de

Edison  Avelar  Gonzaga  de  Lima  e  outros  no  processo  de  nº  0032488-

9.2015.8.13.0567, e para que avalie a possibilidade de revogação das prisões, em

razão de suas ilegalidades;

nº  1.892/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  do  deputado João Leite  e  da

deputada Celise Laviola, em que solicitam sejam encaminhados à defensora pública-

geral do Estado e à coordenadora da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos

Humanos do Ministério Público as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária

dessa comissão e pedido de providências para a reparação dos danos materiais e

morais sofridos pelos moradores da ocupação Morro da Cruz, em Sabará, pela ação

ilegal da empresa Estrela do Oriente, em abril de 2015;

nº  1.893/2015,  do  deputado Sargento  Rodrigues,  do  deputado João Leite  e  da

deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  presidente  do

Congresso Nacional pedido de providências para que mantenha no Projeto de Lei nº

432/2013  as  condições  degradantes  e  a  jornada  exaustiva  de  trabalho  como

situações caracterizadoras do trabalho escravo, tal como atualmente previsto no art.

149 do Código Penal Brasileiro, prevenindo-se, assim, a ocorrência de retrocesso de

direitos sociais garantidos constitucionalmente.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Celise Laviola – Léo Portela.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 26/5/2015

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e os

deputados Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada comissão.

Estão  presentes,  também,  os  deputados  Carlos  Pimenta,  Nozinho  e  Tito  Torres.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Wander Borges, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada Rosângela Reis,

dispensa a leitura da ata da reunião 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  ofício  da  Sra.  Elisa  Smaneoto,

diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Adjunto  de  Gestão  e  Atendimento  da

Presidência  da  República,  prestando  informações  em  resposta  ao  Ofício  nº

715/2015/SGM, desta Casa. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de Lei  Complementar  nº  1/2015 na forma do

Substitutivo nº 2 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

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

são aprovados os Requerimentos nºs 761 a 764/2015.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

Requerimentos nºs 1.801, 1.804 e 1.806/2015. São recebidos pela presidência, para

posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº  1.873/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater os impactos da decisão da Usiminas de desligar os

fornos e as consequências para a economia do desemprego na região do Vale do

Aço;

nº  1.874/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada
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audiência pública para debater os impactos da Lei Federal nº 13.019, de 2014, nas

transferências de recursos do Estado para instituições municipais sem fins lucrativos.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2015.

Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 26/5/2015

Às  14h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Wander  Borges

(substituindo  o  deputado  Isauro  Calais,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),

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

deputado Wander Borges, declara aberta a reunião e, nos termo 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. A presidência informa que a reunião se destina a debater a

situação das guardas municipais  do Estado,  as  disposições da  Lei  nº  13.022,  de

2014,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  Geral  das  Guardas  Municipais,  a  apreciar  a

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

comunica o recebimento da seguinte correspondência: comunicações publicadas no

Diário do Legislativo de 14/5/2015 dos deputados Tito Torres, em que abre mão de

sua vaga como membro efetivo desta comissão, e Gustavo Corrêa, líder do Bloco

Verdade  e  Coerência,  em  que  indica  a  si  mesmo  como  membro  efetivo  desta

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra.  Vivian  do  Carmo  Bellezzia,  assessora  de  Gestão  das  Áreas  Técnicas  da

Associação Mineira de Municípios,  representando o prefeito  municipal  de Pará de

Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios – AMM; o Cap. PM Carlos

Eduardo Lopes,  representando o  comandante-geral  da  PMMG; os  Srs.  Pedro  Ivo

Bueno da Silva, presidente do Sindicato dos Guardas Municipais do Estado de Minas

Gerais  –  Sindguardas;  Israel  Arimar  de  Moura,  presidente  do  Sindicato  dos

Servidores  Públicos  Municipais  de  Belo  Horizonte  –  Sindibel;  Welington  Duarte
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Ribeiro, vereador da Câmara Municipal de Sabará, representando o presidente dessa

Casa; e Clever Pinto Costa, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura

Municipal de Sabará, 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. Registra-se a presença dos deputados Celinho do Sinttrocel e

Léo Portela. A presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas taquigráficas. A presidência deixa de apreciar os Projetos de Lei nºs 269, 393,

594 e 604/2015 e  o Requerimento nº  659/2015 por  falta  de quórum, agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Geisa Teixeira – Tito Torres.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

27/5/2015

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Léo Portela (substituindo o deputado

Cabo Júlio, por indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão.

Estão presentes também os deputados Dilzon Melo, Wander Borges e Duarte Bechir.

Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Sargento  Rodrigues,  declara

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

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina  a debater  a regulamentação e a implementação da Lei

Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das

Guardas  Municipais,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Leonara Alves, guarda

civil municipal de Três Pontas; o Cap. PM Carlos Eduardo Lopes, adjunto da Seção

de Gestão de Operações da PMMG, representando o Cel. PM Marco Antônio Badaró

Bianchini,  comandante-geral  dessa instituição;  os  Srs.  Pedro  Ivo  Bueno  da  Silva,

presidente  do  Sindicato  dos  Guardas  Municipais  do  Estado  de  Minas  Gerais  –
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Sindguardas-MG; Luiz Antônio dos Santos, presidente do Sindicato dos Servidores

Públicos de Pouso Alegre; Luiz Fernando Guimarães, guarda municipal de Itatiaiuçu;

Alisson Ferreira Reis, representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

de Nova Lima; Danúbio de Souza Machado, presidente da Associação da Guarda

Municipal  de  Nova  Lima;  Cléver  Pinto  Costa,  secretário  Municipal  de

Desenvolvimento Econômico de Sabará; Geovanni Mapa, subcomandante da Guarda

Civil de Ouro Preto e vice-presidente da Conferência dos Guardas Municipais, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao

deputado Léo Portela, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

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

são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.965/2015, do deputado Léo Portela, em que solicita sejam encaminhadas ao

prefeito municipal de Santa Rita de Sapucaí as notas taquigráficas da 24ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada 27/5/15, e pedido de

informações  sobre  as  denúncias  referentes  à  demissão do guarda municipal  civil

Elivelson  Soares,  incluindo  detalhamento  sobre  o  devido  processo  legal  nesse

procedimento de demissão;

nº 1.966/2015, do deputado Léo Portela, em que solicita sejam encaminhados ao

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio

Público  de  Minas  Gerais  –  CAOPP  –  as  notas  taquigráficas  da  24ª  Reunião

Extraordinária da Comissão de Segurança Pública e pedido de providências sobre a

possibilidade  de  firmar  termos  de  ajustamento  de  conduta  com  prefeituras  dos

municípios  mineiros,  quando necessário,  de modo a assegurar  a observância e o

cumprimento  da  Lei  Federal  13.022,  de  2014,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  das

Guardas Municipais;

nº  1.967/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Vara de Execuções Penais da Comarca de Nova Lima, à Chefia da
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Guarda Municipal  de Nova Lima e à Prefeitura Municipal de Nova Lima as notas

taquigráficas da 24ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública para

conhecimento,  especificamente,  dos debates ali  anotados  sobre o porte e uso de

armas por agentes públicos e sobre sua segurança e integridade física, em particular

na escolta de detentos, a exemplo dos casos dos agentes penitenciários Wandrew

Schwenck, hoje paraplégico, e Ricardo Zavagi, morto;

nº 1.968/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Itatiaiuçu  as  notas  taquigráficas  da  24ª

Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, para conhecimento das

denúncias feitas por Luiz Fernando Guimarães acerca das condições deficitárias de

trabalho da guarda municipal daquela cidade;

nº 1.969/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja solicitado à

Gerência-Geral de Taquigrafia e Publicação desta Casa que transcreva, na íntegra, o

DVD exibido na 24ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública, e

que essa transcrição integre as notas taquigráficas desta reunião;

nº  1.970/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública no Município de Pouso Alegre

para  debater  as  denúncias  apresentadas  contra  o secretário  municipal  de Defesa

Social  pelo  Sr.  Luiz  Antônio  dos  Santos,  presidente  do  Sindicato  dos  Servidores

Públicos de Pouso Alegre;

nº 1.971/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhada

manifestação de aplauso aos Policiais Militares lotados na 9ª CIA PM IND e no GATE,

pela operação policial realizada em 26 de maio de 2015, no Município de Moeda,

quando foram presos criminosos que explodiram caixas eletrônicos e apreendidas

armas;  e  sejam  ainda  os  diplomas  referentes  a  esta  manifestação  de  aplauso

entregues em reunião desta comissão;

nº  1.972/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública no Município de Uberlândia

para debater sobre a política de contenção da criminalidade na área de abrangência

da 9ª Região Integrada de Segurança Pública;

nº  1.973/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada
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audiência pública da Comissão de Segurança Pública, em caráter de urgência, para

debater e solicitar  providências cabíveis quanto ao atendimento das reivindicações

dos candidatos ao cargo de agente de segurança penitenciário, objeto do concurso

realizado em 2013;

nº 1.974/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

à Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de providências para a apuração e

instauração do inquérito policial referente ao crime de furto ocorrido no dia 15/5/15, na

Escola Estadual Joaquim Bartholomeu Pedrosa, no Município de Fervedouro.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Vítor Xavier – Celise Laviola – Professor

Neivaldo.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

27/5/2015

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

Antônio Jorge,  Bonifácio Mourão, Cristiano Silveira, Isauro Calais e Elismar Prado

(substituindo o deputado João Alberto, por indicação da liderança do BMM), membros

da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Leonídio  Bouças,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa

o recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 1.272, 1.294, 1.351,

1.357, 1.358, 1.362, 1.371, 1.380, 1.390, 1.415, 1.417, 1.435, 1.455, 1.458, 1.460,

1.461, 1.464, 1.475, 1.477, 1.479, 1.498, 1.561, 1.562, 1.571, 1.576, 1.580, 1.607,

1.615, 1.628, 1.285, 1.293, 1.298, 1.302, 1.337, 1.339, 1.340, 1.368, 1.370, 1.377,
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1.378, 1.383, 1.403, 1.430, 1.434, 1.493, 1.513, 1.514, 1.516, 1.522, 1.525, 1.528,

1.533 a 1.535, 1.537, 1.538, 1.540, 1.544, 1.550, 1.553 a 1.555, 1.583, 1.599, 1.648 e

1.653/2015 (Antônio Jorge); Projeto de Resolução nº 14/2015 e Projetos de Lei nºs

1.252, 1.306, 1.319, 1.356, 1.376, 1.381, 1.395, 1.398, 1.406, 1.412, 1.426, 1.431,

1.443, 1.463, 1.466, 1.474, 1.476, 1.480, 1.570, 1.581, 1.622, 1.633, 1.274, 1.280,

1.284, 1.301, 1.322, 1.393, 1.410, 1.421, 1.425, 1.446, 1.497, 1.502, 1.506, 1.512,

1.517, 1.521, 1.530, 1.539, 1.542, 1.546, 1.556, 1.558, 1.559, 1.591, 1.593, 1.595,

1.598, 1.614 e 1.647/2015 (Bonifácio Mourão); Projetos de Lei Complementar nºs 32

e 33/2015, Projeto de Resolução nº 13/2015 e Projetos de Lei nºs 850, 1.053, 1.199,

1.251, 1.270, 1.292, 1.321, 1.331, 1.335, 1.374, 1.388, 1.414, 1.429, 1.457, 1.567,

1.585, 1.606, 1.610, 1.616, 1.627, 1.631, 1.635, 1.637, 1.276, 1.277, 1.278, 1.342,

1.346, 1.375, 1.420, 1.428,  1.507, 1.524, 1.527, 1.536,  1.549,  1.551 e 1.655/2015

(Cristiano Silveira);  Projeto de Resolução nº 15/2015 e Projetos de Lei nºs 1.264,

1.295, 1.312, 1.360, 1.361, 1.363, 1.419, 1.436, 1.456, 1.469, 1.470, 1.490, 1.499,

1.552, 1.563, 1.569, 1.573, 1.578, 1.586, 1.590, 1.601, 1.608, 1.617, 1.281, 1.296,

1.344, 1.387, 1.400, 1.402, 1.407, 1.411, 1.432, 1.494, 1.495, 1.510, 1.515, 1.520,

1.531, 1.605, 1.634, 1.649 e 1.652/2015 (Isauro Calais); Projetos de Resolução nºs 11

e 12/2015 e  Projetos  de  Lei  nºs  1.055,  1.197,  1.262,  1.310,  1.333,  1.334,  1.352,

1.359, 1.365, 1.373, 1.389, 1.394, 1.404, 1.418, 1.433, 1.437, 1.468, 1.491, 1.564,

1.574, 1.600, 1.603, 1.618, 1.620, 1.632, 1.644, 1.282, 1.303, 1.338, 1.386, 1.392,

1.408, 1.509, 1.519, 1.523, 1.547, 1.596, 1.611, 1.650 e 1.657/2015 (João Alberto);

Projetos  de Lei  Complementar  nºs  36  e 37/2015 e  Projetos de  Lei  nºs 649,  830,

1.268, 1.271, 1.291, 1.311, 1.314, 1.315, 1.336, 1.353, 1.366, 1.372, 1.379, 1.391,

1.416, 1.444, 1.451, 1.452, 1.454, 1.459, 1.472, 1.488, 1.565, 1.568, 1.577, 1.584,

1.588, 1.602, 1.609, 1.619, 1.645, 1.658, 1.259, 1.354, 1.445, 1.532, 1.557, 1.612 e

1.651/2015 (Leonídio Bouças); Projetos de Lei nºs 1.273, 1.305, 1.308, 1.318, 1.355,

1.364, 1.367, 1.369, 1.382, 1.397, 1.399, 1.413, 1.462, 1.465, 1.467, 1.473, 1.478,

1.496, 1.566, 1.572, 1.575, 1.579, 1.582, 1.587, 1.621, 1.636, 1.275, 1.279, 1.283,

1.297, 1.299, 1.341, 1.343, 1.345, 1.385, 1.396, 1.409, 1.427, 1.492, 1.505, 1.508,

1.511, 1.518, 1.526, 1.529, 1.541, 1.543, 1.545, 1.548, 1.560, 1.592, 1.594, 1.597,

1.613, 1.646 e 1.656/2015 (Luiz Humberto Carneiro). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 775, 972, 990 e

1.108/2015 são retirados da pauta por deliberação da comissão a requerimento do

deputado Cristiano Silveira. É aprovado requerimento do deputado Bonifácio Mourão

solicitando que os Projetos de Lei nºs 4, 78, 87, 165, 304, 999, 1.022, 1.026, 1.060 e

992/2015 sejam apreciados em último lugar nessa ordem desta fase. Registra-se a

saída dos deputados Antônio Jorge e Bonifácio Mourão. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 222/2015 (relator: deputado Isauro Calais). Registra-se

a presença do deputado Antônio  Jorge.  Após  discussão e votação,  é aprovado o

parecer  que conclui  pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 302/2015 (relator: deputado Isauro Calais). Registra-se a

presença do deputado Geraldo Pimenta. Após discussão e votação,  é aprovado o

parecer  que conclui  pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 547/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças). Registra-se

a saída do deputado Antônio Jorge. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  711  e

798/2015 (relatores: deputados Leonídio Bouças e Isauro Calais, respectivamente). O

parecer sobre o Projeto de Lei nº 776/2015, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado

Leonídio Bouças. São convertidos em diligência ao secretário  de Estado de Casa

Civil e Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Oliveira o Projeto de Lei nº

1.010/2015; ao secretário de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais o Projeto

de Lei nº 1.019/2015 (relator: deputado Isauro Calais, sendo o primeiro em virtude de

redistribuição). São convertidos em diligência ao secretário de Estado de Casa Civil e

Relações  Institucionais  e aos  respectivos autores  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.017 e

1.028/2015 (relator:  deputado Elismar  Prado,  ambos em virtude de redistribuição).

Registra-se a presença do deputado Bonifácio Mourão e a saída do deputado Elismar

Prado. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres

que concluem pela  juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos
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Projetos  de Lei  nºs  4;  165 com as Emendas nºs 1 e 2;  e 999/2015 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: deputado Bonifácio Mourão). Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e  ilegalidade,  no  1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs  78,  87  e

304/2015  (relator:  deputado  Bonifácio  Mourão).  São convertidos  em  diligência  ao

secretário de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais os Projetos de Lei nºs

1.022, 1.026 e 1.060/2015 (relator: deputado Bonifácio Mourão). Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

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

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  992  e

1.112/2015  (relatores:  deputados  Bonifácio  Mourão  e  Geraldo  Pimenta,

respectivamente, sendo o último em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

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

requerimentos  em  que  se  solicita,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único,  do

Regimento Interno,  aos respectivos autores dos Projetos de Lei  nºs 1.033,  1.035,

1.038,  1.047,  1.049,  1.104,  1.105,  1.107 e  1.153/2015,  que instruam as referidas

proposições  com  a  documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Fábio Cherem – Felipe Attiê – João Alberto – Tiago

Ulisses – Durval Ângelo – Gustavo Corrêa.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

1º/6/2015

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João Alberto, Felipe Attiê, Durval Ângelo (substituindo o deputado Cristiano Silveira,

por indicação da liderança do BMM), Fábio Cherem (substituindo o deputado Antônio



543
____________________________________________________________________________

Jorge,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  Gustavo  Corrêa  (substituindo  o

deputado Bonifácio  Mourão,  por  indicação da liderança do BVC)  e  Tiago Ulisses

(substituindo  o  deputado  Isauro  Calais,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),

membros da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Rogério

Correia,  Vanderlei  Miranda  e  Arnaldo  Silva.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado Leonídio Bouças,  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  a

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

comunica  o  recebimento  das  seguintes  correspondências:  e-mails das  Sras.

Neucinea  Fiuza  Gomes,  servidora  da  Superintendência  Regional  de  Ensino  de

Uberlândia, apresentando sugestões de emenda ao Projeto de Lei nº 1.504/2015, do

governador  do  Estado;  e  Dalva  Antunes  Morouço  Coutinho,  pedindo  apoio  dos

deputados  desta  comissão  para  ajudar  a  melhorar  a  tabela  de  vencimentos  do

pessoal administrativo da Secretaria de Educação, constante do Projeto de Lei  nº

1.504/2015, do governador do Estado; e do Sr. Murilo Pinheiro Veloso, solicitando aos

deputados desta comissão apoio para mudança no Projeto de Lei nº 1.504/2015, de

forma  a  alterar  as  regras  de  aposentadoria  de  ex-diretor  de  escola  com  dois

mandatos concluídos ou a concluir até o ano de 2003 e remunerados com proventos

proporcionais.  O presidente  acusa o  recebimento  das seguintes  proposições,  das

quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos

de Lei nºs 1.654/2015, em turno único (Bonifácio Mourão); 1.269/2015, no 1º turno

(João Alberto); 713/2015 (em virtude de redistribuição) e 1.504/2015, ambos no 1º

turno (Leonídio Bouças); e 1.489/2015, no 1º turno (Luiz Humberto Carneiro). Passa-

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

de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. É distribuído em

avulso  o  parecer  do  relator,  deputado  Leonídio  Bouças,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.504/2015,  que  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da

proposição  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, desconvoca os membros da comissão
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para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 15h30min, convoca os

membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às

16h2min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto – Rogério Correia – Gustavo Corrêa –

Agostinho Patrus Filho – Fábio Cherem – Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 359/2015

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  em  análise,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 63/2011, visa instituir o Dia da Comunidade

Italiana.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 13/3/2015 e distribuída à

Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A proposição vem a esta comissão para receber parecer de mérito, nos termos do

art. 102, XIII, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  359/2015  pretende  criar,  no  âmbito  do  Estado,  o  Dia  da

Comunidade Italiana, a ser comemorado anualmente em 2 de junho.

Segundo a Comissão de Constituição e Justiça, qualquer estado pode instituir data

comemorativa.

No século XIX, a proibição da entrada de escravos provenientes da África, o fim do

tráfico negreiro e a abolição da escravatura induziram a demanda pelo trabalho de

imigrantes europeus. Ao mesmo tempo, na Itália, o quadro de déficits sociais, altas

taxas  de  desemprego,  desenvolvimento  industrial  excludente,  escassez  de  terras

cultiváveis e a Unificação Italiana de 1871 levaram, no final do século XIX, a maciço
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movimento  migratório  daquele  país  para  a  porção  centro-sul  do  Brasil.  Primeiro,

devido a  um plano de colonização do governo brasileiro,  para  a  Região  Sul.  Em

seguida, em maior quantidade, substituindo a mão de obra escrava nas plantações de

café, para os estados de São Paulo e de Minas Gerais.

Em sete décadas, cerca de 1,5 milhão de italianos constituíram o principal grupo de

imigrantes a entrar no Brasil, a partir do final do século XIX. Segundo estimativas, em

1900, 540 mil italianos constituíam aproximadamente 3% da população do País. O

censo  nacional  de  1920  contabilizou  558  mil  italianos,  equivalentes  a  52%  dos

estrangeiros residentes no Brasil. No censo de 1940, que perguntou sobre a origem

dos  brasileiros,  1,26  milhão  de  brasileiros  afirmaram  ser  filhos  de  pai  italiano,

enquanto 1,07 milhão disseram ser filhos de mãe italiana.

Em Minas Gerais, os imigrantes se concentraram em três regiões: Belo Horizonte,

recentemente inaugurada; Sul e Zona da Mata, com concentrações de plantações de

café e núcleos coloniais.

Entre 1894 e 1897, Minas Gerais recebeu aproximadamente 61 mil imigrantes, dos

quais cerca de 50 mil italianos. Em 1898, o Estado mantinha quatro núcleos coloniais

povoados  por  italianos:  Rodrigo  Silva,  próximo a  Barbacena;  Maria  Custódia,  em

Sabará; Barreiros, nas cercanias de Belo Horizonte; e São João del-Rei. As colônias

na capital mineira deram origem, mais tarde, a bairros como Carlos Prates, Santa

Tereza, Barro Preto e Savassi.

É perceptível a influência italiana na formação econômica, social e cultural de Minas

Gerais,  razão  pela  qual  entendemos  que  a  proposição  em  análise  merece  ser

aprovada.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 359/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Fábio Avelar Oliveira, relator – Roberto Andrade – Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.736/2015

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado João Alberto, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  Nova-Limense  de  Estudos  do  Sistema

Penitenciário – Inespe –, com sede no Município de Nova Lima.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.736/2015 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Nova-Limense  de  Estudos  do  Sistema  Penitenciário  –  Inespe  –,  com  sede  no

Município de Nova Lima. Segundo seu estatuto, trata-se de associação civil, sem fins

econômicos,  regido  especialmente  pela  Lei  Federal  nº  9.790,  de  23/3/1999,  que

dispõe  sobre  a  qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, como organizações da sociedade civil de interesse público – oscips.

Ainda  segundo  seu  estatuto,  o  Inespe  tem  como finalidade  promover  a  paz,  a

cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais, bem como

estudos,  pesquisas,  desenvolvimento  de  tecnologias  alternativas,  produção  e

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, além de atuar na

formulação e no acompanhamento de políticas públicas de prevenção e de redução

da violência e da criminalidade na região.

Percebe-se a relevância do trabalho do instituto, sobretudo sob a perspectiva da

prevenção à criminalidade. E, por esse motivo, considera-se meritória a intenção de

lhe conceder o título de utilidade pública, o que significa um reconhecimento oficial

dos serviços prestados à comunidade. Além disso, o Inespe fica apto a reivindicar

benefícios que são restritos às entidades declaradas de utilidade pública, como certas

isenções e imunidade tributárias, o que contribuirá para a qualidade dos trabalhos

prestados e a própria manutenção do Inespe.

Ressalte-se  que  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  quando  do  exame  da

documentação que instrui o processo, constatou o inteiro atendimento às exigências

mencionadas no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de

utilidade pública e dá outras providências.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.736/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.193/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Noraldino  Júnior,  o  projeto em epígrafe “regulamenta o

sistema de  inclusão  e  exclusão  dos  nomes  dos  consumidores  nos  cadastros  de

proteção ao crédito”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 25/4/2015,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposta em tela pretende regulamentar o sistema de inclusão e exclusão dos

nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.

Para tanto, dispõe que “a inclusão do nome de pessoas físicas ou jurídicas em

cadastros ou bancos de dados de consumidores mantidos por empresas de serviços

de  proteção  ao  crédito  ou  congêneres,  referente  a  qualquer  informação  de

inadimplemento, dispensa a autorização do devedor, mas requer a sua notificação

prévia” (art. 1º).

De acordo  com  o  art.  3º  da  proposição,  “as  empresas  mencionadas  no art.  1º

expedirão a notificação prévia ao devedor, no endereço fornecido pelo requerente da

inscrição, sendo indispensável a comprovação de sua entrega no mesmo endereço,

mediante  aviso  de  recebimento  –  AR  –  ou  documento  equivalente  assinado  por

aquele que receber a notificação”.

Segundo a justificativa do autor,  a proposição tem como finalidade “garantir  aos



548
____________________________________________________________________________

consumidores, além do direito à informação escrita sobre o motivo do indeferimento

de crédito ou a negativa de aceitação de crédito, a certeza e a segurança de que eles

serão comunicados quando do lançamento de seus nomes e de seus respectivos

números  de  documentos  de  identificação  nos  cadastros  e  bancos  de  dados  de

consumidores, de serviços de proteção ao crédito,  ou congêneres, explorados por

empresas prestadoras dos serviços de informações creditícias para as instituições

financeiras, associações comerciais e clubes lojistas”.

A despeito da nobre iniciativa do autor, entendemos que o projeto, na forma em que

foi apresentado, não tem condições de prosperar nesta Casa.

Os cadastros de restrição ao crédito foram disciplinados pelo art. 43 e seguintes da

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, com o

objetivo  de  proporcionar  aos  fornecedores  e  aos  consumidores  a  facilitação  da

concessão e  do  acesso ao crédito,  não existindo,  na mencionada norma jurídica,

restrição para a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos bancos de dados.

Tais bancos são pessoas jurídicas que exercem atividade legalmente disciplinada e

constitucionalmente  permitida  (art.  170,  parágrafo  único,  da  Constituição),  cuja

finalidade é  oferecer  subsídios  para  que agentes  econômicos  possam obter  mais

informações a fim de deliberar a respeito de uma futura concessão de crédito ou de

uma  possível  realização  de  negócios,  ferramenta  fundamental  para  o

desenvolvimento de qualquer economia. As informações fornecidas pelos bancos de

dados de proteção ao crédito visam a auxiliar as pessoas jurídicas a conhecer melhor

a capacidade de pagamento de seus clientes e calcular, de forma mais precisa, o

custo do seu capital, que é diretamente proporcional ao da inadimplência enfrentada.

O art. 24 da Constituição da República estabelece a competência concorrente para

a União,  os  estados e  o Distrito  Federal  legislarem sobre  “produção e  consumo”

(inciso  V).  Cabe  à  União,  na  hipótese,  criar  normas  gerais  (§  1º  do  art.  24)  e,

inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados detêm competência legislativa

plena (§ 3º do mesmo art. 24).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 43, já regula suficientemente o

tema objeto da proposição em tela, nos seguintes termos:

“Art.  43.  O  consumidor,  sem  prejuízo  do  disposto  no  art.  86,  terá  acesso  às



549
____________________________________________________________________________

informações  existentes  em  cadastros,  fichas,  registros  e  dados  pessoais  e  de

consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§  1°  Os  cadastros  e  dados  de  consumidores  devem  ser  objetivos,  claros,

verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações

negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá

ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros,

poderá exigir  sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias

úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de

proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público.

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não

serão  fornecidas,  pelos  respectivos  Sistemas  de  Proteção  ao  Crédito,  quaisquer

informações  que  possam  impedir  ou  dificultar  novo  acesso  ao  crédito  junto  aos

fornecedores”.

Como se vê, a norma geral trata do tema e deixa pouco espaço para o legislador

estadual. Da leitura atenta do projeto de lei, verifica-se que a matéria regulada é a

mesma,  implicando  conflito  e  invasão  de  competência  da  União.  As  normas

constantes  do  projeto  não  tratam  de  suplementação,  mas  alteram  a  imputação

normativa da lei.

Como o Código de Defesa do Consumidor, norma de caráter geral, não apresenta

exceções quanto  à obrigatoriedade prévia de comunicação do devedor  acerca da

inclusão do apontamento negativo em seu nome, não pode a lei estadual inovar e

criar exceções que a regra geral não previu.

Vale lembrar que essa matéria não é nova e é inclusive objeto da Súmula nº 359, do

Superior  Tribunal  de  Justiça  –  STJ  –,  com  o  seguinte  teor:  “Cabe  ao  órgão

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de

proceder  à  inscrição”.  Além  disso,  de  forma  contrária  ao  disposto  no  projeto,  a

Súmula nº 404 do STJ define que “é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na
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carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos

de dados e cadastros".

Observe-se que, recentemente, tramitou na Casa o Projeto de Lei nº 721/2011, de

autoria  do  deputado  Délio  Malheiros.  Após  sua  aprovação,  a  proposição  foi

integralmente vetada pelo governador Antônio Anastasia, com as seguintes razões:

“De iniciativa parlamentar, a Proposição de Lei nº 21.276 visa exigir dos bancos de

dados, cadastros de consumidores, serviços de proteção ao crédito e congêneres que

a  inclusão  do  consumidor  nessas  listagens  seja  feita  através  de  sua  prévia

comunicação mediante carta registrada na modalidade de Aviso de Recebimento –

AR.

(...)

Inicialmente, saliento que a competência para legislar sobre direito consumerista é

concorrente,  consoante  dispõe  o  art.  24,  inciso  V,  da  Constituição  da  República

Federativa do Brasil, cabendo à União estabelecer normas gerais sobre a matéria e

aos Estados e Distrito Federal legislar de forma supletiva ou suplementar, conforme a

existência, ou não, de lei federal geral a respeito do tema.

Analisando a Proposição, entendo que a matéria nela tratada ultrapassa o disposto

na norma geral contida no Código de Defesa do Consumidor – CDC –, mormente o

art. 43 que cuida 'Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores'.

Isto porque o § 2º do art.  43 do CDC estabelece que a abertura de cadastro e

dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito  ao consumidor,

quando não solicitada por ele, não se exigindo procedimento especial para tal ato.

Entendo,  pois,  que  a  obrigatoriedade  de  comunicação  ao  consumidor  por

intermédio de carta registrada na modalidade Aviso de Recebimento – AR – não se

enquadra na hipótese de necessidade ou interesse público peculiares do Estado de

Minas Gerais. Logo, não há justificativa para o exercício da competência legislativa

concorrente suplementar do Estado nessa questão, uma vez que incide, na matéria, e

com propriedade e adequabilidade constitucional, o Código de Defesa do Consumidor

(...)”.

Por fim, vale observar que, no Estado de São Paulo, no dia 9 de janeiro de 2015, foi
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publicada a Lei nº 15.659, de conteúdo quase idêntico à proposição em tela, apesar

do veto integral do governador.

Contra a referida lei, já foram ajuizadas três Ações Diretas de Inconstitucionalidade

no Supremo Tribunal Federal, pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas –

CNDL – (ADI nº 5224), pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo  –  CNC  –  (ADI  5252)  e  pelo  governador  daquele  Estado  (ADI  5273),

argumentando que teria  havido  invasão da reserva  constitucional  de  competência

legislativa da União.

No último dia 13 de março, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de

São  Paulo,  no  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2044447-

20.2015.8.26.0000, houve por bem suspender os efeitos da lei. Vide o seguinte teor

do voto do desembargador relator Arantes Theodoro:

“A autora alega que referida lei incorreu em inconstitucionalidade por usurpação da

competência da União para legislar sobre Direito Civil e Direito Comercial, bem como

por  inovar  assuntos  já  regulados em lei  federal,  isto  é,  no  Código  de  Defesa do

Consumidor, tendo com isso violado o art. 1º da Constituição estadual.

À  parte  aprofundado  exame  valorativo  sobre  os  fundamentos  da  propositura,

mostra-se  relevante  e  razoável  o  argumento  relativo  à  ofensa  a  dispositivo  da

Constituição estadual.

Justifica-se,  pois,  suspender  liminarmente  os  efeitos  da  citada  lei,  o  que  agora

ocorre, isso de modo a evitar o risco de lesão de difícil ou improvável reversão”.

Por tudo isso, entendemos que, embora louvável a iniciativa do parlamentar, não

merece tramitar o projeto em análise nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.193/2015.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Cristiano Silveira – João Alberto.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 9/6/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento – Falta de Quórum – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Doutor Wilson Batista – Antonio Lerin –

Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Bosco – Cabo Júlio – Dalmo Ribeiro Silva –

Deiró Marra – Durval Ângelo – Fábio Cherem – Fred Costa – Gustavo Valadares –

João Magalhães – João Vítor Xavier – Marília Campos – Missionário Marcio Santiago

– Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Roberto Andrade – Tony Carlos

– Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Falta de Quórum

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h3min, 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

amanhã,  dia  10,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem do dia:  (–  A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/6/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  Ata  –  Questões  de  ordem;

homenagem póstuma –  2ª  Parte  (Ordem do Dia):  2ª  Fase:  Questão de Ordem –

Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  –  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.504/2015; requerimento do deputado

Gustavo  Corrêa;  deferimento;  discursos  dos  deputados  Gustavo  Corrêa,  Tiago

Ulisses e Rogério Correia; votação nominal do Substitutivo nº 2, salvo emendas e
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destaques; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 8, 15,

19, 28, 35, 36 e 37; votação nominal das Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 13, 16 a 18, 20

a 27, 29 a 34 e 38 a 43; rejeição; votação nominal da Emenda nº 1; discursos dos

deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Durval  Ângelo;  rejeição;  votação  nominal  da

Emenda nº 4; rejeição; votação nominal da Emenda nº 5; requerimento do deputado

Gustavo Corrêa; deferimento; leitura da Emenda nº 5; discurso do deputado Durval

Ângelo;  rejeição;  votação  nominal  da  Emenda  nº  9;  discursos  dos  deputados

Lafayette de Andrada e Durval Ângelo; rejeição; votação nominal da Emenda nº 14;

discursos  dos  deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Durval  Ângelo;  rejeição  –

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.248/2015; aprovação com a Emenda

nº  1  –  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.350/2015;  aprovação  –

Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Lafayette de Andrada – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr.

– Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio

Jorge – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Carlos Pimenta –

Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina

Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor

Jean Freire – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo – Emidinho Madeira – Fábio  Avelar

Oliveira – Fábio  Cherem – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil

Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro –

Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair  Nogueira – João Alberto – João Leite – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário

Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses

– Tito Torres – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 9h9min, a lista de comparecimento

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

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

1ª Parte

Ata

–  O deputado Dirceu Ribeiro,  2º-secretário  ad hoc procede à leitura  da ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O deputado Carlos Pimenta – Presidente, tenho um problema e gostaria que V. Exa.

e os demais pares da Mesa dele tomassem conhecimento. No início da legislatura,

meu caro deputado Adalclever Lopes, vários projetos foram desarquivados, e muitos

outros  foram apresentados.  Gostaria  de  relatar  um fato  que talvez norteie  ou  até

determine  uma  ação  de  V.  Exa.  O  colega  deputado  Antônio  Carlos  Arantes

desarquivou um projeto  da legislatura  passada que trata  de  terras  devolutas.  Por

meio  do  referido  projeto,  ele  pede  a  regulamentação  de  dois  artigos  da  nossa

Constituição. Mas também apresentei um projeto, fruto de várias reivindicações, que

dá ao Estado oportunidade de fazer convênios com municípios para regularizar áreas

devolutas  no  perímetro  urbano.  Todos  sabemos  que  existem  municípios,  como o

Município  de  Jaíba,  cuja  área  urbana  pertence  aos  moradores,  por  morarem  lá

durante muitos anos, mas sem título de posse do terreno, isto é, sem a escritura do

terreno.  Dessa forma,  meu projeto  permite  que o  Estado faça  convênios  com os

municípios.  Para  nossa  surpresa,  deputado  Adalclever  Lopes,  nosso  projeto  foi

arquivado ou anexado ao projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, por guardarem

identidade entre si, mas não existe nenhuma identidade entre eles. Só porque viram

lá os termos “terras devolutas, áreas devolutas urbanas e suburbanas”,  anexaram

meu projeto ao do deputado Antônio Carlos Arantes, que trata de outros assuntos e

também de regras para que as pessoas tenham direito à terra. Já tive o cuidado de

procurar a assessoria da Mesa para cuidar desse caso específico, e agora peço a V.

Exa. que tenha uma visão mais detalhada dos projetos. Peço que tenha a atenção de

não se ater apenas aos termos escritos nos projetos para anexar um projeto a outro,

senão nosso trabalho cairá por terra. Resumindo, já passei o projeto do deputado

Antônio Carlos Arantes para os cuidados da assessoria e agora peço à Mesa que
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examine esse caso, para que as ações de V. Exa. sejam norteadas daqui para frente

para evitar que aconteça o que aconteceu comigo. Meu projeto vai trazer celeridade,

agilidade,  e  efetivamente  resolver  esse  sério  problema  existente  em  muitos

municípios,  já  que  hoje  existem  muitas  moradias  ocupadas  há  30,  40  anos,  por

famílias. Agradeço a V. Exa.

O presidente – A presidência vai acolher o pedido do deputado Carlos Pimenta e a

ele responder oportunamente.

O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, seria apenas para solicitar a V. Exa.

que  façamos  1  minuto  de  silêncio.  Faleceu e  foi  sepultado ontem o  ex-deputado

Marcelo  Caetano,  que  foi  deputado  na  Assembleia  Legislativa  ainda  durante  o

período  do  regime  militar.  Solicito,  então,  que  a  Assembleia  faça  a  ele  uma

homenagem de 1 minuto de silêncio por ter também prestado serviços a esta Casa e

ao povo de Minas Gerais.

Homenagem Póstuma

O presidente – Então, a partir de agora, faremos 1 minuto de silêncio.

– Procede-se à homenagem póstuma.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente – Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e a votação da matéria constante

na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O  deputado  Durval  Ângelo  –  Temos  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  em

funcionamento, Sr. Presidente. Então, a minha sugestão é que haja uma orientação

da  Mesa  para  suspensão  da  reunião,  a  fim  de  que  tenhamos  a  presença  dos

deputados da Comissão de Direitos Humanos.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos,  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

O  presidente  –  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.504/2015,  do

governador do Estado, que dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos

profissionais  da  Educação  Básica  do  Poder  Executivo  que  especifica,  altera  a

estrutura da carreira de Professor da Educação Básica e dá outras providências. A

Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  2,  que  apresentou.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à

Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição das Emendas nºs 1 a 43.

Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa em que solicita a votação

destacada das Emendas nºs 1, 4, 5, 9 e 14. A presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o deputado Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa*  –  Bom  dia.  Cumprimento  o  presidente,  deputado

Adalclever  Lopes.  Prometo  a  V.  Exas.  que serei  extremamente breve em minhas

palavras.

Como líder do Bloco Verdade e Coerência, gostaria de fazer algumas exposições

para que não pairem dúvidas sobre a postura dos parlamentares desse bloco. Em

primeiro lugar, gostaria de afirmar algo a todos os servidores da educação presentes,

demonstrando  a  solidariedade  dos  deputados  do  Bloco  Verdade  e  Coerência.

Prestem atenção,  senhores  e  senhoras.  Deputado  Adalclever  Lopes,  na  tarde  de

ontem,  se  os  parlamentares  do  Bloco  Verdade  e  Coerência  não  estivessem  em

Plenário,  o  veto  que  sobrestava  a  pauta  não  teria  número  regimental  para  ser

aprovado.  O  que  quero  dizer  com isso?  Os  deputados  da  base  governista  e  do

chamado bloco intermediário não estavam presentes no Plenário. Assim, repito, não

haveria  número  suficiente  de  deputados  para  aprovarmos  o  veto,  e  hoje  não
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estaríamos participando desta votação. Senhores e senhoras, reafirmo mais uma vez

a solidariedade dos deputados do Bloco Verdade e Coerência.

Em segundo lugar, informo que pedimos, o que foi deferido pelo presidente desta

Mesa, o destaque de cinco emendas. Mais uma vez deixo claro que essas emendas

não são demagógicas e buscam sobretudo reduzir  e evitar  problemas futuros que

podem ocorrer. Felizmente, o governo, através do diálogo e da liderança do deputado

Durval Ângelo, antes de aceitar e de apresentar esse nosso destaque, acolheu, no

Substitutivo nº 2, do deputado Tiago Ulisses, duas emendas que seriam propostas

pela oposição. A primeira delas é a validade dessa lei que, com certeza, aprovaremos

aqui.  Da  forma  como  estava  no  projeto,  essa  lei  teria  validade  apenas  no  mês

subsequente à aprovação da matéria. O que quero dizer com isso? Os servidores da

educação só teriam condições de receber os seus salários reajustados nos meses de

setembro, referente ao mês de agosto. Com a emenda, que já foi acolhida pelo atual

substitutivo elaborado pelo deputado Tiago Ulisses, a data será retroativa a 1º/6/2015.

Volto a dizer aos senhores e às senhoras que essa emenda foi apresentada pela

oposição.

Outra emenda, que já foi também acolhida, prevê o reajuste anual da mesma forma

como tem sido concedido no governo federal  a todos os servidores. Destaco três

emendas apresentadas pelo bloco, para as quais, tenho certeza, contaremos com o

apoio dos deputados. Refiro-me às Emendas nºs 1, 4 e 5. Meus senhores e minhas

senhoras, gostaríamos de contar com o voto de todos.

Emenda nº 1: Fica assegurada ao servidor indenização correspondente a um ano

de vencimento por exercício. Essa matéria já está consolidada nos nossos tribunais

de 2ª e 3ª instâncias. A Emenda nº 4 estabelece paridade na política remuneratória

dos ocupantes de cargo de diretor no Estado e na Polícia Militar. Por fim, a Emenda

nº  5  concede aos  diretores  do  Colégio  Tiradentes  a  opção pela  remuneração do

cargo.

Solicito  às  parlamentares  e  aos  parlamentares  presentes,  que  querem  ver  a

educação do nosso Estado crescer,  desenvolver-se, que votem favoravelmente às

Emendas nºs 1, 4 e 5. Volto a dizer, tenho a certeza de que V. Exas. querem ver uma

educação mais justa.
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O presidente  –  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Tiago

Ulisses.

O deputado Tiago Ulisses* – Bom dia, Sr. Presidente, deputadas e deputados. Em

nome do Bloco Compromisso com Minas Gerais, na condição de relator da matéria

na Comissão de Fiscalização Financeira, parabenizo os líderes de todos os blocos

desta Casa, deputados Rogério Correia, Agostinho Patrus Filho, Gustavo Corrêa, os

líderes  da  Maioria  e  da  Minoria,  que  segunda-feira  e  ontem,  num  trabalho  em

conjunto, em harmonia e sem obstrução, nas Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira, deixaram o projeto em condições de ser votado

no Plenário na manhã desta quarta-feira.

Presidente, em nome do Bloco Compromisso com Minas Gerais,  quero registrar

que vários deputados do Bloco Independente estavam no Plenário tanto na manhã

quanto na tarde de terça-feira para votar os projetos que estavam na pauta. Peço aos

deputados do Bloco Compromisso com Minas Gerais que atentem para a votação do

Substitutivo  nº  2,  apresentado  por  este  relator  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, o qual assegura expressamente no seu texto a garantia do piso nacional

aos  profissionais  da  educação  com  carga  horária  de  24  horas,  alimentação  nas

escolas para os profissionais de educação básica e várias outras incorporações e

benefícios para os profissionais da educação. Muito obrigado, presidente.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério

Correia.

O deputado Rogério Correia – Presidente, deputado Adalclever Lopes; deputadas e

deputados;  companheiras  professoras  e  companheiros  professores  do  Sind-UTE,

bem-vindos  mais  uma  vez  à  Assembleia  Legislativa  neste  dia  histórico  e  de

conquistas.

Deputadas e deputados, esse projeto de lei  contém, em quase sua totalidade, o

acordo assinado entre o Sind-UTE, a Adeomg e o governador Fernando Pimentel.

Assinaram  o  termo de  acordo  o  próprio  governador  Fernando  Pimentel,  a  Profa.

Beatriz Cerqueira, coordenadora do Sind-UTE e presidenta da CUT, e a Profa. Ana

Maria Belo, pela Adeomg. Ainda falta um ponto do acordo que discutiremos no 2º

turno: a ascensão na carreira dos professores P2. Há, ainda, uma diferença sobre a
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forma como ele  será  inserido  na  carreira  de  licenciatura  plena.  Na  segunda-feira

haverá um debate sobre isso com o governo.

Há,  ainda,  uma lacuna,  que  o  Sind-UTE pediu,  posteriormente  à  assinatura  do

acordo, seja analisada. Trata-se da inclusão de uma melhora na tabela de salários

para  os  professores  das  SREs,  dos  técnicos  das  escolas  e  da  Secretaria  de

Educação,  o  que também será  discutido no  processo do 2º  turno.  O restante  do

acordo está no substitutivo que foi aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira,

cujo relator foi  o  deputado Tiago Ulisses,  do Bloco Independente,  que acabou de

fazer o encaminhamento.

As emendas feitas serão analisadas posteriormente, pois o termo do acordo feito

deve  ser  respeitado,  pois  foi  uma  conquista  fundamental  de  professoras  e

professores. Não há como incluir outras emendas sem ouvir o governo e o sindicato,

que foi peça fundamental para o acordo. Encaminhamos pela aprovação da projeto

de lei da forma como foi apresentado em seu substitutivo. Os avanços obtidos foram

fundamentais. Primeiro, o piso salarial na jornada de 24 horas-aula. Não há mais que

se falar em 40 horas para o cumprimento do piso. O piso é para a jornada de 24

horas, e essa foi uma das principais conquistas que o sindicato teve. Segundo, o piso

salarial será para todas as carreiras de educação e para todos os trabalhadores em

educação,  quer  efetivos,  quer  os  Lei  nº  100,  quer  designados.  Todos  têm  as

vantagens colocadas do piso salarial. Terceiro, haverá um reajuste anual, conforme o

reajuste concedido pelo  piso nacional  de salários.  Não haverá mais  defasagem a

cada ano em que a inflação corrói o salário. Está garantido, a cada mês de janeiro, o

reajuste.  Todos  os  aposentados  estão  atendidos  nesse  projeto.  Todos  os

trabalhadores têm as carreiras descongeladas, tanto promoção quanto progressão.

Alguns  itens  voltam  imediatamente.  Outros  poderão  voltar  na  medida  em  que  o

Estado tenha condições. Portanto,  não existe mais subsídio, agora existe piso na

carreira para todos os professores e trabalhadores em educação. É o fim do subsídio

e o retorno à carreira.

Faço uma homenagem a todos os trabalhadores em educação que, há sete anos,

lutam pelo estabelecimento do piso salarial, que nunca existiu em Minas Gerais. Ele

passará a existir completamente em 2017. Essa é uma vitória das professoras, dos
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professores,  dos  trabalhadores  em  educação.  Faço uma homenagem a todas  as

professoras, professores e trabalhadores numa pessoa que sintetiza essa luta por ser

muito aguerrida, combativa e de enorme preciosidade nessa negociação, que é a

Profa. Beatriz Siqueira, presente no Plenário. A ela estendo todos os parabéns pela

luta.  Parabéns  também  ao  governador  Fernando  Pimentel,  que  soube  honrar  a

palavra dada aos professores durante  a campanha salarial.  Parabéns também às

deputadas e aos deputados, pois votaremos unanimemente a favor do piso salarial do

magistério. Um grande abraço, pessoal.

O  presidente  –  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  à votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaques.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Jorge – Antonio Lerin –

Arlete  Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bosco  –  Carlos  Pimenta  –  Cássio  Soares  –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire –

Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Emidinho Madeira – Fábio

Cherem – Fábio de Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco

–  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo  Valadares  –  Ione  Pinheiro  –  Isauro  Calais  –  Ivair

Nogueira – João Alberto – João Leite – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino

Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério

Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses

Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

A deputada Geisa Teixeira – Voto “sim”.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  54  deputados.  Não houve voto

contrário.  Está aprovado  o Substitutivo nº  2,  salvo emendas e destaques.  Com a

aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1 e as Emendas
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nºs 8, 15, 19, 28, 35, 36 e 37. Em votação, as Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 13, 16 a

18, 20 a 27, 29 a 34 e 38 a 43.

– Registram “sim”:

Carlos  Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva  – Duarte Bechir  – Gil  Pereira  – Gustavo

Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – Lafayette de Andrada –

Luiz Humberto Carneiro – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise

Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas

Melo  –  Doutor  Jean  Freire  –  Doutor  Wilson  Batista  –  Durval  Ângelo  –  Emidinho

Madeira  –  Fábio  Cherem  –  Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo

Pimenta – Glaycon Franco – Ivair Nogueira – João Alberto – Léo Portela – Leonídio

Bouças  –  Marcio  Santiago  –  Marília  Campos  –  Nozinho  –  Professor  Neivaldo  –

Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota

– Tiago Ulisses – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O deputado Dilzon Melo – Quero corrigir meu voto. Meu voto é “sim”.

O presidente – Está computado. Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 39

deputados. Estão rejeitadas as Emendas nºs 2, 3, 6, 7, 10 a 13, 16 a 18, 20 a 27, 29 a

34 e 38 a 43. Votação da Emenda nº 1. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

deputado Lafayette de Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  –  Presidente,  deputados,  serei  breve  na

explicação dessa emenda. Acho que todos concordarão com ela, que irá aperfeiçoar

efetivamente esse projeto. A emenda atende os servidores designados, que, por força

de contrato, em algum momento serão demitidos, seja para preenchimento de cargos

de funcionários concursados, seja pelo encerramento do contrato. O texto da emenda

é o seguinte. (– Lê:) “Fica assegurada ao servidor de que trata a alínea “a” do § 1º do

art. 10 da Lei nº 10.254, de 20/7/1990, indenização correspondente a um vencimento

por  cada  ano  de  exercício  ao  servidor  dispensado”.  Há  decisão  dos  tribunais

superiores de que as indenizações previstas na CLT não são devidas aos servidores

designados. Mas há também o entendimento dos tribunais superiores de que, se essa
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indenização for prevista em lei, ela, sim, será devida. Trata-se de fazer justiça aos

servidores designados. Portanto, peço o voto favorável dos senhores deputados a

essa emenda, o que fará justiça a uma massa de servidores. Muito obrigado.

O presidente –  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Encaminharei “não” a essa emenda, acolhendo o voto

do relator, primeiramente para valorizar o governo anterior em um ponto. Pensei que

o Lafayette aqui viesse elogiar o governo anterior. Em 2010, houve um acordo do

governo anterior com o Superior Tribunal de Justiça, em que ele se comprometeu a

pagar  todos  os  acordos  trabalhistas,  todos  os  direitos  trabalhistas  aos  servidores

designados, no caso de exoneração. Exemplo disso é que – e aqui faço um elogio ao

deputado João Leite -, há uns dois meses, o deputado João Leite disse-me que havia

uma professora grávida, de Contagem, dizendo que foi exonerada. O deputado disse-

me que não queria fazer do fato uma luta política, apenas queria ajudar a professora.

Pediu-me para conversar com ela porque, estando grávida, não poderia ser demitida.

Você se lembra, deputado João Leite? Fui conversar com a professora, que havia

sido  exonerada  de  uma  escola  estadual  de  Contagem,  em  dezembro  do  ano

passado. E também eu não fiz do assunto luta política. Seguindo a orientação do

João,  liguei  para  o  superintendente  educacional  da Superintendência  Regional  de

Ensino,  Alfredo  Avelar,  que  me  disse  ter  investigado  o  caso,  constatando  que  a

professora não sabia que estava grávida quando de sua exoneração, motivo por que

o governo  anterior  não fez  o  acordo  trabalhista.  Portanto,  não houve  erro  desse

governo nem do anterior.  Encaminhei  a servidora à Superintendência Regional de

Ensino, e ela teve o seu problema resolvido.

Portanto, isso já estava garantido no acordo de 2010, faz parte do projeto e é algo

acordado entre o governo anterior e o Superior Tribunal de Justiça. Por esse motivo,

votaremos  “não”  de  forma  consciente,  até  para  valorizar  e  respeitar  o  acordo

assinado entre o governo anterior e o Poder Judiciário do Brasil.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Antônio Jorge –  Carlos  Pimenta – Dalmo Ribeiro  Silva  –  Dilzon Melo –  Duarte
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Bechir – Gil Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João

Leite – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise

Laviola  –  Cristiano Silveira  –  Cristina  Corrêa  –  Dirceu Ribeiro  –  Douglas  Melo  –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Durval Ângelo – Emidinho Madeira –

Fábio  Cherem  –  Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –

Glaycon Franco – Ivair Nogueira – João Alberto – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Marcio Santiago – Marília Campos – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses

– Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não”  39 deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 4.

– Registram “sim”:

Antônio Jorge –  Carlos  Pimenta – Dalmo Ribeiro  Silva  –  Dilzon Melo –  Duarte

Bechir – Gil Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João

Leite – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise

Laviola  –  Cristiano Silveira  –  Cristina  Corrêa  –  Dirceu Ribeiro  –  Douglas  Melo  –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Durval Ângelo – Emidinho Madeira –

Fábio  Cherem  –  Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –

Glaycon Franco – Isauro Calais  – Ivair  Nogueira  –  João Alberto  –  Léo Portela  –

Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos – Nozinho – Professor Neivaldo

– Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago

Cota – Tiago Ulisses – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não”  40 deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 4. Votação da Emenda nº 5.

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, gostaria apenas de solicitar a V. Exa. e
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ao  secretário  que  fizessem  a  leitura  da  referida  emenda  para  que  todos  os

parlamentares tenham ciência. Tenho certeza de que, com boa vontade, vão acolher.

O presidente – É regimental. Com a palavra, o secretário, para proceder à leitura da

Emenda nº 5.

O secretário (deputado Ulysses Gomes) – (– Lê:) “Proposta de Emenda nº 5 ao

Projeto de Lei nº 1.504 de 2015. Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 26 do

Projeto de Lei nº 1.504/2015. Art. 26: O servidor ocupante de cargo de provimento

efetivo, nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão constante

dos  quadros  específicos  de  que trata  o  inciso  I  do  art.  26  da  Lei  nº  15.293,  de

5/8/2004, e o art. 8º, alínea 'd', da Lei nº 15.301, de 2004, poderá optar.”

O presidente –  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O  deputado  Durval  Ângelo*  –  Vou  deixar  bem  claro  que  há  38  anos,  quando

comecei a trabalhar no magistério, o meu primeiro trabalho foi no Colégio Tiradentes

da Polícia Militar de Juiz de Fora. O nosso diretor era o cônego e capitão da polícia

Wilson Ghetti. Há um ordenamento diferenciado das escolas militares, inclusive com

níveis salariais melhores que os professores que estão num cargo normal em outras

escolas. Nós tivemos um diretor de ensino, com muita sensibilidade para a educação,

o Cel.  Natal,  que conseguiu implantar  uma sistemática diferente.  Eu disse para o

deputado Sargento Rodrigues que,  primeiro, os professores do Colégio Tiradentes

não  querem  ser  incluídos  nessa  lei.  Essa  é  a  questão  que  temos  que  discutir.

Segundo, a situação do diretor. É uma situação que temos que ver com o governo.

Nós vamos votar “não” e vamos analisar, inclusive com uma consulta, que acho que

está  sendo  um  processo  democrático,  se  interessa  aos  diretores  das  escolas

Tiradentes essa inclusão. É uma emenda que surgiu de última hora. Eu conversei

com  a  coronel  diretora  de  ensino.  Vamos  votar  “não”,  porque  hoje  há  uma

manifestação  explícita  dos  educadores  do  Colégio  Militar  que  não  querem  ser

incluídos.

Vamos ter  que discutir  isso no  2º  turno,  e  o relator  poderia  fazer  a  emenda.  A

prudência nos diz para votarmos “não”  aqui.  O deputado Sargento Rodrigues,  no

início, confundiu e achou que estava trazendo todos os professores para a lei. Depois
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ele  próprio  reconheceu,  na  comissão,  que  estava  enganado.  Por  isso  estamos

orientando o “não”.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 5.

– Registram “sim”:

Antônio Jorge –  Carlos  Pimenta – Dalmo Ribeiro  Silva  –  Dilzon Melo –  Duarte

Bechir – Gil Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João

Leite – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise

Laviola  –  Cristiano Silveira  –  Cristina  Corrêa  –  Dirceu Ribeiro  –  Douglas  Melo  –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Durval Ângelo – Emidinho Madeira –

Fábio  Cherem  –  Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –

Glaycon Franco – Isauro Calais  – Ivair  Nogueira  –  João Alberto  –  Léo Portela  –

Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho –

Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda

– Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não”  41 deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 5. Votação da Emenda nº 9. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada – Sr. Presidente, Srs. Deputados, subo a esta

tribuna para encaminhar a emenda que foi apresentada pelo bloco. Essa emenda

veio em decorrência do projeto em si.  O projeto como um todo foi aprovado,  por

unanimidade, por todos os deputados e concede, em Minas Gerais,  ao longo dos

anos, 31,8% de reajuste para o conjunto dos servidores da educação. Essa emenda

apresentada,  que  foi  rejeitada  na  comissão,  merece  uma  atenção  especial  dos

senhores. Passo a lê-la:

“Art.  25  –  O vencimento  dos cargos  de  provimento  em comissão de diretor  de

escola e de secretário de escola, de que trata o art. 26, fica reajustado em 31,78% a

partir do primeiro dia do mês”. Ou seja, concede aos diretores e aos secretários de
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escola o mesmo índice de reajuste, porque a eles só foram dados 10%. Esse é o teor

da emenda. Acho que isso é uma injustiça com todos os diretores e secretários de

escola, por isso pedimos o voto favorável para aperfeiçoar o projeto. Muito obrigado.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O  deputado  Durval  Ângelo*  –  Sr.  Presidente,  respeito  muito  o  professor  e

constitucionalista Lafayette de Andrada, mas discordo dele. Na realidade, nós aqui

não estamos votando só um projeto  de  lei,  estamos  votando a conclusão de um

processo muito mais amplo de luta de um sindicato, que é o Sind-UTE, de dor e de

agonia de muitas famílias de educadores em Minas Gerais. Se falamos em 189 mil

professores da ativa, temos 200 mil aposentados e pensionistas. Então, pela primeira

vez na história deste estado, estamos dando os mesmos reajustes da ativa para os

aposentados e pensionistas.

Estamos votando aqui hoje uma anistia geral – projeto do deputado Rogério Correia

que foi incorporado a esse projeto -, para todos os professores que fizeram greve em

Minas Gerais, mostrando que greve é direito. Estamos votando aqui hoje o fim do

famigerado subsídio e a volta da carreira para o magistério. Estamos votando aqui

hoje não um mero índice salarial, mas a dignidade e o resgate para os servidores da

educação em Minas Gerais. Então, quero deixar bem claro que esses índices foram

dados num aperto enorme, em função do déficit de 7,2 bilhões, dentro da realidade

financeira.  Então,  não adianta  virmos  com  uma emenda agora,  tentando  ampliar,

como se a discussão salarial fosse a única. A discussão que estamos votando aqui é

mais  profunda,  por  isso  faço  o  pedido  de  votar  com o governo pelo “não”.  Essa

medida não foi colocada em momento nenhum. Reportando-me ao art. 206, inciso V,

da Constituição Federal, a lei nacional fala que é magistério, que o piso é devido ao

magistério. E é bom que digamos isso porque, a partir de agora, governador nenhum

vai tirar o piso dos professores em Minas Gerais.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 9.

– Registram “sim”:

Antônio Jorge –  Carlos  Pimenta – Dalmo Ribeiro  Silva  –  Dilzon Melo –  Duarte
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Bechir – Gil Pereira – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João

Leite – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise

Laviola  –  Cristiano Silveira  –  Cristina  Corrêa  –  Dirceu Ribeiro  –  Douglas  Melo  –

Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Durval Ângelo – Emidinho Madeira –

Fábio  Cherem  –  Fábio  de  Avelar  Oliveira  –  Geisa  Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –

Glaycon Franco – Isauro Calais  – Ivair  Nogueira  –  João Alberto  –  Léo Portela  –

Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho –

Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda

– Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não”  41 deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 9. Votação da Emenda nº 14. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada – Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço a atenção

dos senhores para a Emenda nº 14, destacada, porque também é motivo de grande

relevância. No final do ano passado, antes das eleições, o governo que terminava

encaminhou para a Assembleia o reajuste geral da data-base de todos os servidores,

utilizando o índice de inflação, que, à época, era de 4,6%. Naquela ocasião, no final

do governo, houve obstrução das bancadas do PT e do PMDB, e o aumento, que era

apenas o reajuste da inflação de 4,6%, não foi dado aos servidores. A questão da

educação  já  está  votada  e  encerrada.  Esta  emenda  agora  estende  aos  demais

servidores do Estado de Minas Gerais a correção da inflação com o índice oficial, que

hoje  é  de  13,3%.  Portanto,  a  presente  emenda confere  a  data-base aos  demais

servidores do Estado de Minas Gerais o reajuste do IPCA de 13,54%. É justo que

sejam reconhecidos os servidores de Minas Gerais. O governo atual vetou a criação

da secretaria de recursos humanos, apesar  de ter  dito,  lá atrás, que valorizaria o

servidor. O governo atual impediu a votação do índice de inflação no final do ano

passado,  mas  agora  existe  a  oportunidade,  uma vez  concedido  esse substancial
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aumento  à  carreira  do  magistério,  que  os  demais  servidores  também  sejam

valorizados, como foi prometido na campanha eleitoral.

Portanto, peço aos senhores que votem “sim” ao reajuste do índice da inflação para

o conjunto dos demais servidores. Não sejamos egoístas. As professoras merecem

aumento, assim como os demais servidores. Vamos votar “sim” ao aumento para os

outros servidores. É isso, presidente.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – No tocante à questão anterior, relativa aos diretores

de escola, é importante dizer que não havia bondade nessa proposta que derrotamos.

O novo governo – e o deputado Rogério Correia me lembrou disso – fez com que,

daqui para frente, um diretor de escola pudesse optar por 40 horas, pelo dobro do

que ganha um professor,  mais 50% de salário.  Isso é muito mais que o aumento

anterior. Tenho certeza de que os diretores de escola não iriam querer aquele outro

aumento igual, sem essa outra garantia.

A nossa  presidente  do  sindicato,  Beatriz  Cerqueira,  acabou  de  me  enviar  uma

mensagem. Ela diz que no governo passado, 2010, houve 10% de aumento para a

educação. Em 2011, 0%; em 2012, 5%; em 2013, 5%; e em 2014, 0%. Agora, em

2015, o aumento foi de 13%, e o acompanhamento dos aumentos do piso vai se

repetir até 2018.

Em relação à mencionada emenda, não podemos igualar o desigual. Essa emenda

tem um vício de origem porque diz que é para todos os servidores do Executivo.

Entretanto, existem servidores que já tiveram aumento, como os servidores da área

da  segurança  pública.  Então,  como vamos  igualar  o  desigual?  Esse  projeto  em

questão trata do piso salarial para o magistério.

Era o que gostaria de destacar. Peço a todos que votem “não” porque não podemos

igualar o que não é igual.

O presidente – Em votação, a Emenda nº 14.

– Registram “sim”:

Carlos Pimenta – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Duarte Bechir – Gil Pereira –
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Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – João Leite – Lafayette de

Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães  –  Arnaldo  Silva  –  Bosco  –  Celinho  do  Sinttrocel  –  Celise  Laviola  –

Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean

Freire – Doutor Wilson Batista – Durval Ângelo – Emidinho Madeira – Fábio Cherem –

Fábio de Avelar Oliveira – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Iran

Barbosa – Ivair Nogueira – João Alberto – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marília

Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto

Andrade  –  Rogério  Correia  –  Rosângela  Reis  –  Thiago  Cota  –  Tiago  Ulisses  –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O presidente – Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não”  39 deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 14. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

1.504/2015 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.248/2015, do deputado Lafayette de

Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do Deserto

o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto, salvo emenda.

– Registram “sim”:

Agostinho  Patrus  Filho  –  Anselmo  José  Domingos  –  Antonio  Lerin  –  Arlete

Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel – Celise

Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas
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Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Duarte Bechir – Durval Ângelo –

Emidinho Madeira – Fábio  Cherem –  Fábio de Avelar  Oliveira – Geisa  Teixeira –

Geraldo  Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Glaycon  Franco  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo

Valadares – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João

Alberto – João Leite – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz

Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho

–  Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis  – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva – Sr. Presidente, quero computar meu voto “sim”,

por favor.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  52  deputados.  Não  houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Jorge – Antonio Lerin –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel –

Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon

Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista –

Durval  Ângelo  – Emidinho Madeira  – Fábio Cherem – Fábio  de Avelar  Oliveira –

Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –

Ione Pinheiro – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – Lafayette

de Andrada – Léo Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Marília

Campos – Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto

Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito

Torres – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

1.248/2015 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.350/2015, do deputado Gil Pereira,

que altera a Lei nº 21.527, de 16/12/2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/1975, e

dá outras providências. 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.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55,  c/c o art.  63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Jorge – Antonio Lerin –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Carlos Pimenta – Celinho do Sinttrocel –

Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon

Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista –

Duarte Bechir – Durval Ângelo – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fábio de Avelar

Oliveira – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo

Corrêa – Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair

Nogueira – João Alberto – João Leite – Lafayette de Andrada – Léo Portela – Leonídio

Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Noraldino Júnior – Nozinho –

Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis  – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda.

O  presidente  –  Votaram  “sim”  52  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Encerramento

O  presidente  –  Cumprido  o  objetivo  da  convocação,  a  presidência  encerra  a

reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* – Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

Designação de Comissões

O presidente – A presidência designou, na 46ª  Reunião Ordinária da 1ª Sessão
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Legislativa  Ordinária  da  18ª  Legislatura,  os  membros  da  Comissão Especial  para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015. Pelo Bloco

Minas  Melhor  –  BMM:  efetivos  –  deputados  Durval  Ângelo  e  Vanderlei  Miranda;

suplentes – deputados Rogério Correia e Emidinho Madeira; pelo Bloco Compromisso

com Minas Gerais – BCMG: efetivo – deputado Agostinho Patrus Filho; suplente –

deputado Tiago Ulisses; pelo Bloco Verdade e Coerência – BVC: efetivos – deputados

João Leite e Sargento Rodrigues; suplentes – deputados Bonifácio Mourão e Felipe

Attiê. (Designo. Às comissões.).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 655/2015

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 655/2012, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.498/2012, dispõe sobre a reserva obrigatória

de  assento  em  teatros,  cinemas,  casas  de  shows e  espetáculos  em  geral  para

acompanhante de pessoa com deficiência no Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  temos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XX,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa garantir a reserva de assento em teatros, cinemas,

casas de  shows e de espetáculos em geral para o acompanhante de pessoa com

deficiência. O objetivo da medida, segundo o autor, é propiciar conforto e segurança à

pessoa com deficiência que necessite do auxílio de um acompanhante.

Diferentes  normas  têm  sido  editadas  para  promover  a  acessibilidade,

fundamentadas  no  art.  227,  II,  da  Constituição  Federal,  que  determina  que  a

legislação deve tratar dos critérios para construção dos logradouros e edifícios de uso

público com a finalidade de garantir o acesso adequado às pessoas com deficiência.
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Dentre  elas  destaca-se  a  Lei  Federal  nº  10.098,  de  19/12/2000,  que  estabelece

critérios  para  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  ou

mobilidade reduzida a vias e espaços públicos, mobiliário urbano, edificações e meios

de transporte e de comunicação.

O Decreto Federal  nº 5.296, de 2/12/2004,  ao regulamentar a Lei nº 10.098, de

2000, especifica as condições das reservas de lugares a pessoas com deficiência ou

com mobilidade reduzida, inclusive com previsão de acomodação de, pelo menos, um

acompanhante (art.  23,  § 3º).  Esse mesmo decreto estabelece prazo para que as

edificações  de  uso  público  e  de  uso  coletivo  façam  as  adequações  relativas  à

acessibilidade previstas na lei.

No âmbito do Estado, a Lei nº 13.799, de 21/12/2000, também busca promover a

acessibilidade ao indicar como um dos objetivos da política estadual dos direitos da

pessoa com deficiência a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua

adequação  à  pessoa  com  deficiência,  aí  incluída  a  remoção  das  barreiras

arquitetônicas (art. 2º, IV). Ainda em âmbito estadual, a Lei nº 11.666, de 9/12/1994,

estabelece normas para facilitar  o acesso das pessoas com deficiência física aos

edifícios de uso público.

Verifica-se que a adequação de espaços e serviços à legislação, com o objetivo de

minimizar  ou  suprimir  os  obstáculos  relativos  a  transporte,  acomodação  e

comunicação,  tem  permitido  às  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade  reduzida

participar de forma mais plena da vida em comunidade.

Contudo, em função de necessidades decorrentes da própria condição associada à

deficiência, muitos indivíduos podem precisar da assistência de um acompanhante

para a realização de suas atividades, especialmente no que se refere a mobilidade,

comunicação e cuidados pessoais. Ademais, independentemente da necessidade de

apoio, a possibilidade de estar em um espaço público acompanhado é um direito que

deve  ser  assegurado.  Dessa  forma,  a  garantia  de  acomodação  também  para  o

acompanhante contribui para facilitar a participação da pessoa com deficiência em

eventos culturais, como proposto pelo projeto em tela.

Importa observar que o Projeto de Lei nº 3.498/2012, que deu origem à proposição

em análise, foi baixado em diligência ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
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Pessoa  com  Deficiência  –  Conped  –,  para  que  este  se  manifestasse  sobre  a

viabilidade da proposta.

Em resposta à diligência, o Conped se posicionou favoravelmente à proposição,

destacando  o  seu  alinhamento  à  legislação  federal  e  o  seu  caráter  inovador  ao

estabelecer sanções ao descumprimento do disposto na lei.

Consta  ainda  da  resposta  à  diligência  a  sugestão  de  que  o  acompanhante  da

pessoa com deficiência seja especificado como “acompanhante de apoio”. Embora

muitas pessoas com deficiência possam precisar de apoio para ter acesso a eventos

coletivos, muitos podem fazê-lo de forma mais independente. A previsão genérica de

acompanhante atenderia aquele que precisa de apoio e também aquele que tem o

direito de ter a seu lado uma companhia.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça propôs adequação do texto

original à legislação estadual existente, por meio da integração da matéria proposta à

Lei  nº  17.785,  de  23/9/2008,  que  estabelece  diretrizes  para  facilitar  o  acesso da

pessoa com deficiência ou com dificuldade de locomoção aos espaços de uso público

no  Estado.  Essa  comissão  propôs  ainda  adequações  de  terminologia  a  fim  de

adequar as expressões utilizadas na norma à legislação federal e a uma concepção

mais atualizada acerca da questão da deficiência.

Entendemos que as alterações consolidadas no Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça, contribuem para aprimorar a legislação em vigor,

além de estender a abrangência da medida proposta aos espetáculos realizados nos

diferentes  espaços  de  uso  público.  No  entanto,  julgamos  necessário  promover

alterações no Substitutivo nº 1 com o objetivo de conferir  mais clareza ao texto e

aprimorar  a  técnica  legislativa.  Assim,  apresentamos  ao  final  desse  parecer  o

Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 655/2015.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei  nº 655/2015, no 1º

turno,  na forma do Substitutivo  nº  2,  a seguir  apresentado.  Com a aprovação do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.
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SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para

facilitar  o  acesso  da  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  dificuldade  de

locomoção aos espaços de uso público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 17.785, de 23 de setembro de 2008,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 5º – (…)

Parágrafo único – O espaço reservado a que se refere o caput deverá acomodar,

além  da  pessoa  com  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  pelo  menos  um

acompanhante.”.

Art. 2º – Fica substituída, no texto da Lei nº 17.785, de 2008:

I – na ementa, nos arts. 1º e 2º, no caput do art. 3º e no art. 4º, a expressão “pessoa

portadora  de  deficiência  ou  com  dificuldade  de  locomoção”  por  “pessoa  com

deficiência ou com mobilidade reduzida”;

II – no parágrafo único do art. 3º, a expressão “cadeirante” por “pessoa em cadeira

de rodas”;

III – no art. 5º, a expressão “pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade

de locomoção” por “pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida”;

IV  –  no  art.  5º-A,  a  expressão  “crianças  portadoras  de  deficiência  ou  com

dificuldade de locomoção” por “crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida”.

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

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Duarte  Bechir,  presidente  e  relator  –  João  Leite  –  Bonifácio  Mourão  –  Elismar

Prado.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 381/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio da proposição em tela,  a Comissão de Direitos Humanos requer  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  o

cumprimento  da  Lei  Orgânica  da  Polícia  Civil,  aprovada  em  2013,  sobre  a
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convocação para a segunda fase do concurso dessa instituição, bem como sobre o

cronograma de convocações e a prorrogação do edital.

Publicada no  Diário do Legislativo de 9/4/2015, foi  a proposição encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva obter informações sobre o cumprimento da Lei

Orgânica da Polícia Civil, tendo em vista o recrutamento de servidores para o órgão.

A polícia  judiciária  cumpre  papel  relevante  no  sistema de  justiça  criminal  e  na

defesa dos  direitos  humanos.  Conforme descrito  no  site de  acompanhamento  de

políticas públicas desta Casa, “a suspeita de ocorrência de um crime desencadeia a

execução  de  um  conjunto  de  procedimentos  estatais  objetivando  a  aplicação  da

legislação  penal  cabível”,  e  “cumpre  à  polícia  judiciária  a  primeira  parte  desse

processo, que consiste na elaboração do inquérito, que é procedimento administrativo

persecutório, informativo, prévio e preparatório da ação penal”.¹

Apesar dessa relevância, a Polícia Civil apresenta atualmente um quadro de grande

déficit  de  servidores.  O  próprio  secretário  de  Defesa  Social,  durante  reunião  da

Comissão de Segurança Pública, realizada nesta Casa no dia 21/5/2015, resumiu o

problema:

“Há 20 anos, a Polícia Civil contava com mais de 20 mil profissionais. Hoje esse

número  gira  em  torno  de  9  mil.  Considerando  os  afastamentos,  como  licenças

médicas, o número gira em torno de 7,5 mil pessoas, mas a instituição precisaria ter

17.100 profissionais”.²

Nesse sentido, é pertinente a preocupação subjacente à proposição, relacionada ao

monitoramento por esta Casa dos concursos da Polícia Civil  para repor vagas na

corporação. Entendemos, portanto, que as informações solicitadas no requerimento

em análise são fundamentais para que o Poder Legislativo possa exercer sua função

fiscalizadora.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder

Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
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atividades da administração pública e é lastreado pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da

Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 381/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

¹  Disponível  em:  <http://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/policia_judiciaria/

entenda/informacoes_gerais.html? TagNivel1=302&tagAtual=6>. Acesso em: 21 mai.

2015.

² Disponível em: <https://www.almg.gov.br/acompanhe/noticias/arquivos/ 2015/05/21

_audiencia_seguranca_publica_deficit_vagas_sistema_prisional.html>.  Acesso  em:

21 mai. 2015.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 451/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  do  Deputado  Noraldino  Júnior,  a  proposição  em epígrafe  solicita  ao

presidente da Assembleia Legislativa, nos termos regimentais, seja encaminhado à

diretora de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde pedido de informações sobre

os motivos que levaram ao não fornecimento das vacinas antirrábicas no ano de 2014

para todos os municípios do Estado e, particularmente, para o Município de Juiz de

Fora.

Após publicação no Diário do Legislativo de 18/4/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Por meio da proposição, solicita-se o encaminhamento de pedido de informações à

diretora de Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado de Saúde sobre os motivos

da  não  distribuição  de  vacinas  antirrábicas  no  ano  de  2014  no  Estado  e,  em

particular, no Município de Juiz de Fora.

A raiva  é  uma  zoonose  viral  à  qual  estão  suscetíveis  todos  os  mamíferos  e

apresenta dois grupos básicos de transmissão: o urbano e o rural. No grupo urbano, a
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transmissão ocorre principalmente através de cães e gatos e é muito frequente em

países  em  desenvolvimento.  Por  sua  vez,  no  grupo  rural,  a  transmissão  ocorre

principalmente através de morcegos, macacos e raposas, e os principais afetados

são os animais de produção.

Como se vê, em uma sociedade eminentemente urbana como a nossa, é grande a

interface entre a raiva humana e a animal. Essa relação é atestada pelo Ministério da

Saúde, que inclui entre os objetivos da política pública de saúde "suprir a rede do

Sistema Único de Saúde – SUS – com vacinas antirrábicas humana e canina".

O portal do governo do Estado informa que a campanha de vacinação contra a

raiva é realizada duas vezes ao ano nas áreas com maior ocorrência e uma vez ao

ano nas demais regiões, sendo gratuita a aplicação da vacina. O governo estima,

ainda, que sejam vacinados, anualmente, 2,7 milhões de cães e gatos no Estado, o

que significa uma cobertura de mais de 90% da população estimada desses animais.

Diante dos fatos apresentados, é legítima a preocupação do parlamentar com o não

fornecimento de vacinas antirrábicas aos municípios mineiros.

No  que  se  refere  à  legalidade  do  pleito,  de  acordo  com  o  §  3º  do  art.  54  da

Constituição  do  Estado,  compete  à  Mesa  da  Assembleia  encaminhar  pedido  de

informações a autoridades estaduais, 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.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 451/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 458/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, de autoria da Comissão de Segurança

Pública, requer-se ao presidente da Assembleia seja encaminhado ao comandante-

geral da Polícia Militar pedido de informações sobre a existência de laboratórios de
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informática fechados nas unidades Gameleira e Minas Caixa, nesta capital, apesar de

devidamente equipados, uma vez que a compra dos equipamentos se deu em virtude

de emenda parlamentar.

Após publicação no Diário do Legislativo, de 18/4/2015, 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  requer  seja  remetido  ofício  ao  comandante-geral  da

PMMG  contendo  pedido  de  informações  sobre  a  existência  de  laboratórios  de

informática fechados nas unidades Gameleira e Minas Caixa do Colégio Tiradentes,

nesta capital, apesar de devidamente equipados, cuja compra de equipamentos foi

possibilitada  pela  destinação  de  recursos  de  emenda  parlamentar  do  deputado

Sargento Rodrigues.

A iniciativa da proposição encontra previsão 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

PMMG 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.

O Colégio Tiradentes, criado em 1949, conta com aproximadamente 20 mil alunos,

integra o sistema de ensino fundamental e médio mantido pela PMMG e possui 15

unidades em todo o Estado.

Portanto, as informações sobre a existência de laboratórios de informática fechados

nas unidades Minas Caixa e Gameleira devem ser solicitadas ao Comando-Geral da

PMMG, considerando-se a indispensabilidade da informática para o aprendizado e,

sobretudo,  por  terem  sido  os  laboratórios  equipados  com  recursos  oriundos  de

emenda  parlamentar,  o  que  torna  imperativa  a  devida  fiscalização  do  fato.

Apresentamos, no entanto, uma emenda ao requerimento, de forma a deixar mais

claro  que  as  unidades  Gameleira  e  Minas  Caixa  são  pertencentes  ao  Colégio

Tiradentes.
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Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 458/2015

com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se,  depois  da  expressão  “Minas  Caixa”,  a  expressão  “do  Colégio

Tiradentes”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 525/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável  requer  ao presidente da Assembleia Legislativa seja

encaminhado ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema

–, sob coordenação do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, pedido de informações sobre os avanços e propostas de modernização

do Cadastro Ambiental Rural.

Publicada no Diário do Legislativo de 25/4/2015, com errata em 28/4/2015, vem a

matéria à Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  visa  obter  informações  sobre  as  ações  do  Poder

Executivo  para  melhoria  dos  serviços  prestados  à  sociedade  mineira  na

disponibilização  de  sistema informatizado  para  realização  do  Cadastro  Ambiental

Rural – CAR.

O CAR foi instituído pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe

sobre a proteção da vegetação nativa, também conhecida como Lei Florestal Federal

ou novo Código Florestal, que torna obrigatório o cadastramento de todos os imóveis

rurais do País num cadastro único mantido pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA.

Esse  cadastro  é  peça  fundamental  para  a  política  nacional  de  proteção  à

biodiversidade,  uma  vez  que  permite  ao  poder  público  conhecer  a  situação  de
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regularidade ambiental de cada imóvel rural e, a partir dessa informação, conhecer

por município, estado, bacia hidrográfica ou qualquer outra unidade geográfica de

planejamento, as necessidades de intervenção, controle ou outras ações públicas. O

CAR, portanto, é a base para a implantação de gestão ambiental do meio rural.

Apesar de disponibilizar um software para cadastro de imóveis de todo o território

nacional, o MMA facultou a cada estado optar pela coleta dos cadastros por meio de

ferramenta  própria,  o  que  foi  adotado  por  Minas  Gerais.  Sob  gestão  do Instituto

Estadual de Florestas – IEF –, o Sisema lançou programa on-line na internet, o qual

vem sendo utilizado pelos detentores de imóveis rurais no Estado.

Entretanto, desde a liberação do programa, por meio do Sicar-MG no âmbito do

Sisemanet,  produtores  rurais  e  prestadores  de  serviço  vêm  enfrentando  severas

dificuldades para a efetivação do cadastro,  motivo pelo qual  têm pressionado por

alterações  no  sistema ou  mesmo por  adesão de  Minas  ao  sistema federal.  Vale

comentar que, em audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, o secretário de Estado de Meio Ambiente afirmou que

Minas aderirá ao sistema do MMA, abrindo mão do sistema próprio, o que, segundo

ele, deve facilitar e agilizar a inscrição de imóveis rurais no Estado.

Considerada a obrigatoriedade do cadastramento e o prazo estabelecido por lei –

um  ano  prorrogável  por  mais  um  a  partir  da  regulamentação  da  matéria  –,

entendemos que o pleito do segmento é pertinente e que esta Casa precisa de se

manter  informada quanto às providências  adotadas pelo Executivo  mineiro com o

objetivo de exercer sua função fiscalizadora. Acresce que já transcorreu o primeiro

ano da regulamentação da matéria, e o prazo, que já foi prorrogado por mais um ano,

se encerra no mês de maio de 2016.

Entendemos, no entanto, que seja desnecessário enviar o pedido de informação

requerido para todos os órgãos componentes do Sisema, bastando, para obtenção da

informação demandada, a resposta do órgão responsável pela gestão do CAR no

Estado,  o  IEF.  Apresentamos,  portanto,  a  seguir,  substitutivo  ao  requerimento  em

análise.

No que concerne à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder

Legislativo às autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as
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atividades da administração pública e é amparado pelos arts. 54, § 3º, e 62, XXXI, da

Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 525/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável solicita, nos termos

regimentais, seja encaminhado ao diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas –

IEF – pedido de informações sobre os  avanços e as  propostas para melhoria do

acesso dos cidadãos aos sistemas de inclusão de imóveis no Cadastro Ambiental

Rural no Estado.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 526/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Comissão de Constituição e Justiça

requer  ao  presidente da  Assembleia  seja  encaminhado ao governador  do  Estado

pedido de informações sobre o motivo e a origem dos gastos de sua viagem ao Rio

de Janeiro durante o feriado do Carnaval. Além disso, solicita que sejam estendidas

as informações requeridas a todas as viagens oficiais,  suportadas financeiramente

pelo erário, realizadas pelos governadores do Estado de Minas Gerais ao Estado do

Rio de Janeiro desde o ano de 2003 até a presente data.

Após publicação no Diário do Legislativo de 25/4/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise objetiva obter as seguintes informações: i)  motivo da

viagem do governador do Estado de Minas Gerais ao Rio de Janeiro durante o feriado
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do Carnaval; ii) se o governador se encontrava em missão oficial, durante o período

noturno da segunda-feira de Carnaval,  em restaurante situado nessa cidade; iii)  a

composição da comitiva do governador na referida viagem; iv) a duração da estadia

do governador na capital do Estado do Rio de Janeiro; v) o custo da viagem; vi) a

origem dos recursos que custearam a viagem. Ademais, solicita que as informações

requeridas sejam estendidas a todas as viagens oficiais, suportadas financeiramente

pelo erário, realizadas pelos governadores do Estado de Minas Gerais ao Estado do

Rio de Janeiro desde o ano de 2003 até a presente data.

O  conteúdo  do  requerimento  relaciona-se  com  as  competências  privativas

atribuídas à Assembleia Legislativa, especialmente com o disposto no inciso XXXI do

art. 62 da Constituição Estadual, segundo o qual compete privativamente a esta Casa

Legislativa  “fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da

administração indireta”.

A iniciativa da proposição se fundamenta no § 2º  do art.  54 da Constituição do

Estado e no inciso IX do art. 100 do Regimento Interno, que asseguram à Assembleia

Legislativa a prerrogativa de encaminhar, por intermédio da Mesa, pedido escrito de

informação a secretário de Estado.

Nesse  sentido,  com  vistas  a  adequar  a  solicitação  à  legislação  vigente  e

considerando que, conforme o inciso XII do art. 84 da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro  de  2011,  compete  à  Casa  Civil  "coordenar  a  elaboração  da  agenda

institucional,  em  articulação  com  a  Secretaria-Geral,  bem  como  de  documentos

oficiais e adotar as providências técnicas do protocolo dos eventos correspondentes",

apresentamos a Emenda nº 1, que substitui a expressão "governador do Estado" pela

expressão "Secretaria de Estado de Casa Civil".

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 526/2015 com a

Emenda nº 1, a seguir redigida:

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão "governador do Estado" pela expressão "Secretaria de

Estado de Casa Civil".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 540/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, por iniciativa

do deputado Elismar Prado, o requerimento em exame solicita seja encaminhado à

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG – pedido de informações

referentes ao Plano Estadual de Saneamento Básico, nos termos da Lei Federal nº

11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Publicada no  Diário do Legislativo de 1º/5/2015, a proposição vem a este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

No  plano  estadual,  a  Copasa-MG,  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  –  Sedru  –,  é  responsável  pelo

abastecimento de água em mais de 600 municípios, desde a captação, construção

das  redes  (adução),  tratamento,  reservação  até  a  distribuição  da  água  nas

residências  das cidades e  do campo,  centros  comerciais  e  indústrias.  Da mesma

forma,  a  empresa  cuida  também  de  esgotamento  sanitário,  que  envolve  coleta,

transporte, tratamento e destinação final de esgotos, em geral lançados diretamente

aos rios quando falta o tratamento. Atualmente, a empresa vem divulgando que tem

como prioridade a despoluição dos cursos d'água, a partir da instalação de diversas

estações de tratamento de esgoto – ETEs.

As diretrizes para a atuação do Estado em saneamento básico estão definidas na

Lei  nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994, em cujo art. 10 foi instituído o Plano

Estadual de Saneamento Básico – Pesb –, documento hábil para orientar a aplicação

dos recursos financeiros do Estado nesse setor, com metas de curto e médio prazo.

Embora seja um instrumento de fundamental importância, o plano até hoje não foi

elaborado.

A Lei Federal nº 11.445, de 2007,  definiu um novo ordenamento para a Política

Nacional  de  Saneamento  Básico,  instituindo  instrumentos  essenciais  cuja

implantação se torna condição básica para o recebimento de recursos federais. É o

caso, por exemplo, dos planos municipais de saneamento básico, que deverão estar
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instituídos  até  o  fim  deste  ano,  para  que  os  municípios  tenham  acesso  a  tais

recursos.

A  mesma  lei  federal  estabeleceu  que  a  prestação  de  serviços  públicos  de

saneamento  básico  observará  plano,  editado  pelos  titulares,  que  poderá  ser

específico  para  cada  serviço.  Previu,  também,  que  a  União  elaborará,  sob  a

coordenação  do  Ministério  das  Cidades,  planos  regionais  de  saneamento  básico,

executados  em  articulação  com  os  estados,  o  Distrito  Federal  e  os  municípios

envolvidos, para as regiões integradas de desenvolvimento econômico.

Já há algum tempo, e em especial, no âmbito da força-tarefa criada pelo governo

estadual para gerir a crise hídrica, tem-se evidenciado a intenção de se elaborar o

Pesb.  No  entanto,  o  governo  estadual  ainda  não  publicou  decreto  algum  que

estabelecesse  iniciativas  para  a  elaboração  do  plano  ou  indicasse  instituições

responsáveis por essa tarefa. De qualquer forma, em relação ao pedido encaminhado

pela proposição em exame, a Copasa-MG, entidade competente para o exercício dos

serviços estaduais de saneamento básico, que também integra a citada força-tarefa,

detém,  certamente,  todo  o  conhecimento  e  competência  técnica  para  repassar

informação sobre as iniciativas, diretrizes e medidas eventualmente existentes para a

elaboração do Pesb.

A iniciativa da proposição encontra amparo legal. Na Constituição do Estado, os

arts.  73  e  74 atribuem ao Legislativo o  dever  de fiscalizar  o  exercício da  função

administrativa  do  Estado,  e  o  §  3º  do  art.  54  autoriza  a  Mesa  da  Assembleia  a

encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades  estaduais,  determinando  que  a

recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa

constituem infrações administrativas, sujeitas a responsabilização.

Como  o  requerimento  atende  às  atribuições  de  fiscalização  e  controle

constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo, entendemos que merece ser

aprovado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 540/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 608/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão de Segurança Pública,  a  proposição em tela  solicita  à

Presidência  da  ALMG  seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar

pedido  de  informações  sobre  como  são  realizados  os  atendimentos  policiais  às

ocorrências de furto qualificado mediante rompimento de obstáculos.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública requer seja

enviado ofício ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG –,

solicitando que encaminhe a esta Casa informações sobre como são realizados os

atendimentos policiais às ocorrências de furto qualificado mediante rompimento de

obstáculos.

Antes de  nos  aprofundarmos propriamente  na  análise  do  mérito  da  proposição,

cumpre  ressaltar,  a  título  de  consideração  preliminar,  sua  procedência  jurídica  e

normativa. Nesse sentido, o art. 54, § 3º, da Constituição de Minas Gerais assegura à

ALMG a possibilidade de “encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade

da  administração  indireta,  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  e  a  outras

autoridades estaduais”, cuja “recusa, ou o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização”.

Ademais, também está prevista a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e

controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, no art.

49, X, da Constituição Federal e nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual. Nesses

últimos, tal competência pode ser inclusive interpretada como dever, na medida em

que esse controle externo baseia-se no direito da sociedade a um “governo honesto,

obediente à lei e eficaz” (caput do art. 73 da Constituição Estadual).

Em  face  dessas  considerações,  as  quais  fundamentam  a  legitimidade  e  a
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legalidade da solicitação em tela, passamos à análise de seu mérito, sob a ótica da

motivação suficiente e da finalidade específica que a justificam.

O requerimento em análise originou-se de denúncia encaminhada ao gabinete de

um  dos  membros  permanentes  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  relatando

suposta negativa da PMMG em atender in loco a ocorrência de furto qualificado por

rompimento  de  obstáculo  –  no  caso  específico  da  denúncia,  furto  de  objetos  no

interior de um veículo estacionado em praça no Município de Uberaba.  Afirmou o

denunciante que, como proprietário do veículo, foi informado, ao ligar para o Disque

190 (urgências policiais), que deveria se deslocar até outro local a fim de preencher

um registro de evento de defesa social – Reds –, mais conhecido como boletim de

ocorrência – BO. Alegou, ainda, que a PMMG, além de não mais comparecer ao local

para esse tipo de registro, estaria se omitindo no policiamento ostensivo e preventivo,

uma vez que o delito por ele vivenciado seria prática constante naquela localidade

exatamente devido à não atuação policial.

Pode-se afirmar que a matéria se reveste de relevância, em particular quando se

considera que os meios de comunicação têm veiculado constantemente informações

sobre o incremento da criminalidade em geral, aumentando no cidadão a sensação

de insegurança. Ademais, além de a elucidação de crimes ser considerada matéria

central na área da defesa social, figurando entre seus principais indicadores, chama-

se aqui atenção para o fato de, historicamente, a manutenção da ordem pública ser

uma  das  razões  essenciais  da  própria  existência  do  governo,  "de  maneira  que

quando  um  país  apresenta  sinais  de  descontrole  extremo da  segurança  pública,

eventualmente aponta-se isso como indício de falência do próprio Estado"¹.

No caso em tela, porém, não há dados que possam correlacionar o evento relatado

com índices de criminalidade nem tampouco é possível averiguar a veracidade da

denúncia feita. Diante disso e dado o disposto nos incisos II e III do § 1º do art. 73 da

Constituição Estadual², é importante elucidar qual o procedimento padrão da PMMG

nesse tipo de ocorrência, a fim de verificar se há, de fato, alguma iniciativa a ser

tomada,  por  parte  do  Legislativo  Estadual,  dentro  de  suas  atribuições  e

competências,  a  fim  de  auxiliar  o  Poder  Executivo  a  melhor  atuar  de  modo  a

satisfazer a determinação do já mencionado caput do art. 73 da Constituição Mineira,



588
____________________________________________________________________________

o qual, aqui se repete, estipula que o controle externo, exercido entre tais Poderes,

baseia-se, sobretudo, no direito da sociedade a um “governo honesto, obediente à lei

e eficaz”.

Considerando tais justificativas, evidenciam-se, pois, a relevância, a motivação e a

finalidade do requerimento em tela.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 608/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

¹  Disponível  em:  <http://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/policia_ostensiva/

entenda/informacoes_gerais.html?tagNivel1=302&tagAtual=5>.  Acesso  em:

27/5/2015.

² Art. 73 – A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz.

§ 1º – Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade

da administração indireta se sujeitarão a:

I – (...)

II – controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal

de Contas; e

III  – controle direto, pelo cidadão e associações representativas da comunidade,

mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante

órgão de qualquer Poder e entidade da administração indireta.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 616/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de  Crack  e  Outras  Drogas  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a

previsão para o pagamento dos recursos atrasados referentes ao Programa Cartão

Aliança pela Vida.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  7/5/2015,  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 visa a obter informações sobre a data prevista para o

pagamento de parcelas atrasadas referentes ao Cartão Aliança pela Vida.

O Cartão Aliança pela Vida, criado em 2013, é uma estratégia do programa Aliança

pela Vida, desenvolvido pelo governo do Estado e coordenado pela Secretaria  de

Estado de Saúde. A ação é desenvolvida a partir  da adesão das prefeituras e do

credenciamento de comunidades terapêuticas. Os usuários de álcool e outras drogas

que  procuram  assistência  passam  por  uma  avaliação  e,  caso  seja  confirmada  a

necessidade  de  apoio  terapêutico,  recebem  o  encaminhamento  e  o  benefício

financeiro do Cartão Aliança pela Vida, que vai diretamente para a comunidade em

que for realizado o acompanhamento. Na comunidade terapêutica, o residente recebe

apoio médico, psicológico, educacional e comportamental.

Existem atualmente 70 comunidades terapêuticas credenciadas no Estado aptas a

receber o benefício, e outras 30 em processo de credenciamento.

Apesar da importância do programa para o fortalecimento das ações de tratamento

dos dependentes de álcool,  crack e outras drogas, as entidades credenciadas têm

enfrentado dificuldades financeiras, em decorrência de atrasos no pagamento dos

recursos referentes ao cartão.

De  fato,  notícias  sobre  o  atraso  no  pagamento  desses  recursos  vêm  sendo

publicadas  nos  jornais  Estado  de  Minas,  O Tempo e  Hoje  em  Dia,  entre  outros

veículos.

Segundo  notícia  divulgada  no  site  do  jornal  Estado  de  Minas,  em  23/04/2015,

(disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/04/23/interna_ gerais,

640528/comunidades-que-cuidam-de-usuarios-de-drogas-em-mg-ameacam-acionar-

gov.shtml>; acesso em: 16 mai.  2015),  as comunidades terapêuticas afirmam que

estão sem receber os recursos do programa desde janeiro de 2015, informação que,

segundo a mesma notícia, foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde.

A Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e Outras Drogas realizou

audiências públicas nesta Casa Legislativa nos meses de abril e maio de 2015 para

debater  o  atraso  no  pagamento  dos  recursos  destinadas  às  comunidades

terapêuticas. Cumpre informar, no entanto, que nenhum representante da Secretaria
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de Estado de Saúde, órgão responsável pela coordenação do Cartão Aliança pela

Vida, compareceu aos debates.

Entendemos, portanto, que as informações solicitadas no requerimento em análise

são fundamentais para o acompanhamento da execução do programa e pertinentes

para que o Poder Legislativo possa exercer sua função fiscalizadora.

No que concerne à legitimidade da 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 pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da

Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 616/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 618/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de  Crack  e  Outras  Drogas  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre número

de  entidades  que  aguardam  credenciamento  no  programa  Aliança  pela  Vida,  o

cronograma de  aprovação  de  negativas  e  a  situação  em  que  se  encontra  cada

processo.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  7/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  visa  a  obter  informações  sobre  a  situação  de

credenciamento  de  comunidades  terapêuticas  para  o  benefício  financeiro  Cartão

Aliança pela Vida, do programa Aliança pela Vida, que dá assistência a usuários de

álcool e outras drogas.

O Cartão Aliança pela Vida, criado em 2013, é uma estratégia do programa Aliança
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pela Vida, desenvolvido pelo governo do Estado e coordenado pela Secretaria  de

Estado de Saúde. A ação é desenvolvida a partir  da adesão das prefeituras e do

credenciamento de comunidades terapêuticas. Os usuários de álcool e outras drogas

que  procuram  assistência  passam  por  uma  avaliação  e,  caso  seja  confirmada  a

necessidade  de  apoio  terapêutico,  recebem  o  encaminhamento  e  o  benefício

financeiro do Cartão Aliança pela Vida, que vai diretamente para a comunidade em

que for realizado o acompanhamento. Na comunidade terapêutica, o residente recebe

apoio médico, psicológico, educacional e comportamental.

Para o credenciamento e a habilitação das comunidades terapêuticas, é necessário

que elas cumpram requisitos estabelecidos em editais públicos. Existem atualmente

70 comunidades terapêuticas credenciadas no Estado aptas a receber o benefício, e

outras 30 em processo de credenciamento.

Um dos  requisitos  é que a  entidade envie  à Secretaria  de Estado de Saúde a

declaração de aceite e cópias autenticadas de estatuto ou contrato social, da ata de

eleição e posse da atual diretoria, documento de identidade e CPF do representante

legal, alvará de Fiscalização da Vigilância Sanitária, Cadastro Nacional de Pessoa

Jurídica, além de certidões negativas de débito no INSS, Secretaria de Estado da

Fazenda e Justiça do Trabalho.

Após  o  recebimento  dos  documentos  mencionados,  um  grupo  constituído  por

membros  das  Secretarias  de  Estado  de  Saúde,  de  Defesa  Social  e  de

Desenvolvimento  Social,  instituído  pela  Resolução  Conjunta  Seds/SES/Sedese  nº

157,  de  9/3/2012,  vistoria  a  entidade  interessada  e  emite  relatório  com  parecer

conclusivo indicando se a entidade está apta ou não ao credenciamento/habilitação.

De acordo com informações divulgadas no site da Secretaria de Estado de Saúde

de  Minas  Gerais  (disponíveis  em  <http://www.saude.mg.gov.br/images/

documentos/EDITAL_39_Alianca-28-02-2014-MC.pdf>; acesso em: 14 mai. 2015), o

último  edital  de  credenciamento/habilitação  de  comunidades  terapêuticas  data  de

28/2/2014.

Entretanto,  em  audiência  realizada  nesta  Casa  Legislativa,  em  23/4/2015,  pela

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas, o presidente

da Associação Mineira  de  Comunidades  Terapêuticas,  Clóvis  Benevides,  informou
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que o atual edital de credenciamento/habilitação está suspenso e inquiriu a Secretaria

de Estado de Saúde quais entidades estão aguardando a finalização do processo de

credenciamento/habilitação  e  o  andamento  de  cada  processo.  No  entanto,  os

questionamentos não puderam ser esclarecidos na própria audiência, uma vez que

nenhum representante da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais esteve

presente na reunião.

Entendemos, portanto, que as informações solicitadas no requerimento em análise

são fundamentais para o acompanhamento da execução do programa e pertinentes

para que o Poder Legislativo possa exercer sua função fiscalizadora.

No entanto,  para tornar  mais claras e objetivas as informações demandadas no

requerimento, apresentamos a Emenda nº 1.

No que concerne à legitimidade da 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 pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da

Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 618/2015, com

a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se a expressão “o cronograma de apresentação de negativas”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 619/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de  Crack  e  Outras  Drogas  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o

programa Aliança pela  Vida,  o número de  entidades que solicitaram mudança no

contrato do Módulo I para o Módulo II, o  status de cada processo de mudança no
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contrato, os prazos para a efetivação dos contratados e o impedimento de internação

em comunidades terapêuticas contratadas a partir de janeiro deste ano.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise visa obter informações sobre o programa Aliança pela

Vida, que dá assistência a usuários de álcool e outras drogas. Tem ainda o objetivo

de obter esclarecimentos sobre o impedimento de internação de usuários de drogas

em comunidades terapêuticas contratadas pelo programa a partir de janeiro de 2015.

O Cartão Aliança pela Vida, criado em 2013, é uma estratégia do programa Aliança

pela Vida, desenvolvido pelo governo do Estado e coordenado pela Secretaria  de

Estado de Saúde. Os usuários de álcool e outras drogas que procuram assistência

passam  por  uma  avaliação  e,  caso  seja  confirmada  a  necessidade  de  apoio

terapêutico, recebem o encaminhamento e o benefício financeiro do Cartão Aliança

pela Vida, que vai diretamente para a comunidade credenciada em que for realizado o

acompanhamento.  Na Comunidade Terapêutica,  o residente recebe apoio  médico,

psicológico, educacional e comportamental.

Para o credenciamento e a habilitação das comunidades terapêuticas, é necessário

que elas cumpram requisitos estabelecidos em editais públicos. Existem atualmente

70 comunidades terapêuticas credenciadas no Estado aptas a receber o benefício, e

outras 30 em processo de credenciamento.

De maneira geral, as entidades devem ter como objeto social o desenvolvimento de

atividades  relacionadas  à  prevenção,  ao  tratamento,  à  reinserção  social  e

ocupacional ou à redução de danos sociais e à saúde de usuários de álcool ou outras

drogas,  na  modalidade de abrigamento temporário;  ter  disponíveis  até 45 leitos  e

estar inserida em município que já aderiu à ação governamental Cartão Aliança Pela

Vida,  nos  termos  da Deliberação CIB-SUS/MG n°  1.297,  de  24/10/2012,  ou  cuja

inserção  na  ação  governamental  tenha  sido  aprovada  por  alguma  Comissão

Intergestores Regional.

As comunidades terapêuticas poderão ser habilitadas para o Módulo I e/ou Módulo
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II, nos termos da Deliberação CIB-SUS/MG n° 1.297, de 24/10/2012. Para fazer jus

ao  Módulo  I,  a  entidade  deverá  ser  composta  por  equipe  com,  no  mínimo,  um

psicólogo,  um  assistente  social  e  dois  técnicos.  Para  fazer  jus  ao  Módulo  II,  a

entidade deverá ser composta por uma equipe do Módulo I, além de um nutricionista,

um enfermeiro e dois oficineiros.

Em  audiência  pública  realizada  nesta  Casa  Legislativa,  em  23/4/2015,  pela

Comissão de Prevenção de Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, o presidente

da Associação Mineira de comunidades terapêuticas, Clóvis Benevides, informou que

o atual edital de credenciamento/habilitação na ação Cartão Aliança pela Vida está

suspenso e inquiriu qual o posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde quanto

à efetivação das mudanças nos contratos das entidades que solicitaram alteração do

módulo de habilitação. No entanto, os questionamentos apresentados não puderam

ser  esclarecidos  na  própria  audiência,  uma  vez  que  nenhum  representante  da

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais esteve presente na reunião.

Entendemos, portanto, que as informações solicitadas no requerimento em análise

são fundamentais para o acompanhamento da execução do programa e pertinentes

para que o Poder Legislativo possa exercer sua função fiscalizadora.

No que concerne à legitimidade da 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 pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da

Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 619/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 621/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso

de  Crack  e  Outras  Drogas  requer  ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o

credenciamento de comunidades terapêuticas no programa Aliança pela Vida.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  visa  a  obter  informações  sobre  os  motivos  da

suspensão  do  edital  de  credenciamento  das  comunidades  terapêuticas  na  ação

governamental  Cartão  Aliança  pela  Vida  e  a  previsão  de  reabertura  do  edital

suspenso.

O Cartão Aliança pela Vida, criado em 2013, é uma estratégia do programa Aliança

pela Vida, desenvolvido pelo governo do Estado e coordenado pela Secretaria  de

Estado de Saúde. Os usuários de álcool e outras drogas que procuram assistência

passam  por  uma  avaliação  e,  caso  seja  confirmada  a  necessidade  de  apoio

terapêutico, recebem o encaminhamento e o benefício financeiro do Cartão Aliança

pela Vida, que vai diretamente para a comunidade credenciada em que for realizado o

acompanhamento.  Na  comunidade  terapêutica,  o  residente  recebe  apoio  médico,

psicológico, educacional e comportamental.

Existem atualmente 70 comunidades terapêuticas credenciadas no Estado aptas a

receber o benefício, e outras 30 em processo de credenciamento.

O  credenciamento  e  a  habilitação  das  comunidades  terapêuticas  para  a  ação

governamental Cartão Aliança pela Vida são realizados a partir de editais públicos em

que constam critérios de inclusão e contratação das entidades interessadas.

De maneira geral, as entidades devem ter como objeto social o desenvolvimento de

atividades  relacionadas  à  prevenção,  ao  tratamento,  à  reinserção  social  e

ocupacional ou à redução de danos sociais e à saúde de usuários de álcool ou outras

drogas,  na  modalidade de abrigamento temporário;  ter  disponíveis  até 45 leitos  e

estar inserida em município que já aderiu à ação governamental Cartão Aliança Pela

Vida,  nos  termos  da Deliberação CIB-SUS/MG n°  1.297,  de  24/10/2012,  ou  cuja

inserção  na  ação  governamental  tenha  sido  aprovada  por  alguma  Comissão  de

Intergestores Regional.

As comunidades terapêuticas poderão ser habilitadas para o Módulo I e/ou Módulo

II, nos termos da Deliberação CIB-SUS/MG n° 1.297, de 24/10/2012. Para fazer jus
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ao  Módulo  I,  a  entidade  deverá  ser  composta  por  equipe  com,  no  mínimo,  um

psicólogo,  um  assistente  social  e  dois  técnicos.  Para  fazer  jus  ao  Módulo  II,  a

entidade deverá ser composta por uma equipe do Módulo I, além de um nutricionista,

um enfermeiro e dois oficineiros.

De acordo com informações divulgadas no site da Secretaria de Estado de Saúde

de Minas Gerais (disponíveis em <http://www.saude.mg.gov.br/images/ documentos/

EDITAL_39_Alianca-28-02-2014-MC.pdf>; acesso em: 14 mai. 2015), o último edital

de credenciamento/habilitação de comunidades terapêuticas data de 28/2/2014.

Entretanto,  conforme  o  presidente  da  Associação  Mineira  de  comunidades

terapêuticas,  Clóvis  Benevides,  o  referido  edital  encontra-se  suspenso.  Essas

informações  foram  prestadas  na  1ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de

Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras drogas, realizada em 23/4/2015,

para  debater  o  programa federal  Crack,  é  possível  vencer,  o  programa estadual

Aliança  pela  Vida  e  a  expansão  das  vagas  de  tratamento  para  usuários  e

dependentes de substâncias psicoativas.

Cumpre  informar,  no  entanto,  que  os  questionamentos  apresentados  pelo

presidente  da  Associação Mineira  de  comunidades  terapêuticas  não puderam ser

esclarecidos na própria audiência, uma vez que nenhum representante da Secretaria

de Estado de Saúde de Minas Gerais esteve presente na reunião.

Entendemos, portanto, que as informações solicitadas no requerimento em análise

são fundamentais para o acompanhamento da execução do programa e pertinentes

para que o Poder Legislativo possa exercer sua função fiscalizadora.

No que concerne à legitimidade da 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 pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da

Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 621/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 632/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a proposição

solicita seja encaminhado ao procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

pedido de informações sobre o cumprimento de termos de ajustamento de conduta

celebrados  com  a  Phoenix  Mineração  e  Comércio  para  redução  dos  impactos

ambientais e de tráfego causados pela atividade da empresa.

Originada  de  requerimento  aprovado  em  reunião  daquela  comissão  no  dia

22/4/2015  e  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  8/5/2015,  vem  a  este  órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Em  audiência  pública  realizada  pela  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização no dia 31/3/2015, que debateu as condições de tráfego na rodovia

MG-030,  surgiram  dúvidas  quanto  ao  cumprimento  de  termos  de ajustamento  de

conduta celebrados entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Phoenix

Mineração e Comércio, em especial sobre o uso indevido da rodovia pela empresa,

em horários e com veículos diferentes do acordado entre as partes.

O descumprimento de termo de ajustamento de conduta celebrado implica sanções

para a parte imputada. As alegações de cidadãos presentes à audiência sugerem o

descumprimento do termo e a possibilidade de o Ministério Público não estar ciente

ou não estar aplicando as penalidades cabíveis.

Segundo  o  inciso  II  do  §1º  do  art.  73  da  Constituição  do  Estado,  compete  à

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o controle externo dos atos da

unidades administrativas dos Poderes do Estado.

Portanto, é adequado solicitar tais informações ao procurador-geral de Justiça, de

modo a esta Casa, a sociedade em geral, e a população afetada em particular terem

ciência  da  situação  do  termo  de  ajustamento  de  conduta  e  poderem  solicitar

providências às autoridades competentes.

Propomos, porém, um substitutivo ao requerimento, para corrigir erros materiais. O

correto é “impactos” ambientais provocados pela Phoenix Mineração e Comércio, e
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não  “impostos”  ambientais,  como grafado  originalmente.  Também  a  referência  ao

procurador-geral de Justiça do Estado foi corrigida.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 632/2015 na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, atendendo a requerimento

dos deputados Fred Costa e Wander Borges, aprovado na 8ª Reunião Extraordinária

de  22/4/2015,  solicita  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ao

procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre

o cumprimento de termos de ajustamento de conduta – TACs – celebrados com a

Phoenix Mineração e Comércio para a redução de impactos ambientais e de tráfego

causados pela atividade da empresa.

Este requerimento decorre da 5° Reunião Ordinária, realizada em 31/3/2015, que

teve por finalidade debater as condições de trânsito na MG-030.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 662/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Turismo, Indústria,  Comércio e Cooperativismo solicita,  por meio

desse requerimento, encaminhamento ao secretário de Estado de Fazenda de pedido

de informações sobre os impactos para o consumidor  final  da  vigência da Lei  nº

21.527,  de  2014,  que  reduziu,  de  19%  para  14%,  a  alíquota  do  Imposto  sobre

Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de

Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  incidente

sobre operações internas com álcool combustível.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 9/5/2015 e encaminhada a

este  órgão  colegiado  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A Lei nº 21.527, de 2014, alterou as alíneas “h” e “i” do inciso I do caput do art. 12

da Lei 6.763, de 1975, reduzindo o ICMS incidente sobre as operações com álcool

para  fins  carburantes  de  19%  para  14%  e  majorando  a  alíquota  do  ICMS  nas

operações com gasolina de 27% para 29%.

A alteração  teve  como  justificativa  o  incentivo,  decorrente  da  desoneração  do

consumidor final, ao consumo de combustível de fonte renovável e menos poluente.

A possibilidade de solicitar informações a determinadas autoridades foi conferida a

este Poder para instrumentalizá-lo para o exercício da fiscalização, do controle e da

avaliação das políticas públicas implementadas pelo Estado.

O pleito  encontra  respaldo  legal.  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. 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.

Portanto, é legítima a solicitação de informações por meio desse requerimento.

Conclusão

Somos pela aprovação do Requerimento nº 662/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 663/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da Comissão de Turismo,  Indústria,  Comércio e Cooperativismo,  por

iniciativa dos deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade e Geraldo Pimenta,

esse  requerimento  solicita  seja  encaminhado  à  Cemig  Distribuição  pedido  de

informações  sobre  a  possibilidade  de  racionamento  de  energia  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte e para empreendimentos hoteleiros. Decorre da 1ª
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Reunião Extraordinária da comissão, na qual foi debatida, em audiência pública, a

crise do setor hoteleiro e de hospedagem em Belo Horizonte.

Publicada no  Diário do Legislativo de 9/5/2015,  a proposição vem a este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Requerimento  nº  663/2015  visa  a  solicitar  à  Cemig  Distribuição  informações

sobre a possibilidade de racionamento de energia na Região Metropolitana de Belo

Horizonte,  discutida  desde  2013  por  especialistas  do  setor  elétrico,  como

consequência da falta de investimentos no setor elétrico nacional, do atraso em obras

de usinas de geração de energia e linhas de transmissão e da ocorrência de chuvas

abaixo da média histórica. A decretação de um programa de racionamento de energia

impactaria  negativamente  diversos  setores  produtivos.  Mais  gravemente  ainda,

atingiria o setor hoteleiro e de hospedagem, que enfrenta difícil situação de mercado

e que espera elevado número de visitantes em 2016 para as Olimpíadas de Verão,

com atividades de diversas modalidades em Belo Horizonte.

Apesar de decretação de racionamento competir à esfera federal, poder concedente

da exploração do setor  elétrico,  a  Cemig  Distribuição,  por  atuar  no  setor  elétrico

mineiro,  detém  conhecimento  privilegiado  sobre  a  situação  atual  de  geração  de

energia,  em  especial  sobre  contratos  de  compra  de  energia  para  distribuição  no

Estado, e informações aprofundadas sobre a situação do setor elétrico, que podem

ser de grande valia para o legislador estadual.

O § 2º do art. 54 da Constituição Estadual estabelece a competência da Mesa da

Assembleia  para  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,  o  não-atendimento  no  prazo  de  trinta  dias  ou,  ainda,  a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização. Como a Cemig S.A., proprietária da Cemig Distribuição, sociedade

de  economia  mista,  integra  a  administração  indireta,  o  pedido  de  informações

pretendido encontra previsão legal.

Trata-se  do  exercício  da  função  fiscalizadora,  típica  do  Poder  Legislativo,

consagrada na Constituição Estadual.
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Conclusão

Opinamos pela aprovação do Requerimento n° 663/2015 na forma original.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 680/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio dessa proposição, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas requer ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

seja encaminhado ao secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas pedido

de informações sobre o cronograma das obras de reforma e ampliação do aeroporto

de Patrocínio, o prazo para retomada das obras, o valor global e o valor despendido

até o momento.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  14/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Por meio do Requerimento nº 680/2015, a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Transportes e

Obras Públicas pedido de informações sobre o cronograma das obras de reforma e

ampliação do aeroporto  de  Patrocínio,  o prazo para  retomada das  obras,  o  valor

global e o valor despendido até o momento.

As  obras  de  reforma  e  ampliação  do  aeroporto  de  Patrocínio  são  de

responsabilidade da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas e incluem

intervenções para melhoria da pista de pouso, do pátio principal de aeronaves e da

pista de táxi, do terminal de passageiros, na seção contra incêndio e da sinalização

diurna e noturna.

A iniciativa da proposição encontra amparo legal. Na Constituição da República, o

inciso X do art. 49 estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e

o controle dos atos do Poder Executivo. Na Constituição do Estado, os arts. 73 e 74

atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do



602
____________________________________________________________________________

Estado e o § 3º do art. 54 autoriza a Mesa da Assembleia a encaminhar pedido de

informação a autoridades estaduais, determinando que a recusa, o não atendimento

no  prazo  de  30  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infrações

administrativas, sujeitas a responsabilização.

Como  o  requerimento  atende  às  atribuições  de  fiscalização  e  controle

constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo, entendemos que merece ser

aprovado.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 680/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE

– O presidente despachou, em 9/6/2015, as seguintes comunicações:

Do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento da Sra. Léa Guidi

de Miranda, ocorrido em 6/6/2015, em Ouro Fino. (– Ciente. Oficie-se.)

Do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Nair

Finamor de Moraes, ocorrido em 4/6/2015, em Córrego do Bom Jesus. (– Ciente.

Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2015

PROPOSIÇÕES DE LEI 

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.635

Declara de utilidade pública  a Associação Sociedade de Recuperação e Vida  –

Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo,  com sede no Município de Pará de

Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Sociedade  de

Recuperação e Vida – Comunidade Terapêutica São Paulo Apóstolo, com sede no

Município de Pará de Minas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.636

Declara de utilidade pública a Associação Santo Anjo da Guarda,  com sede no

Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Santo Anjo da Guarda,

com sede no Município de Pará de Minas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de junho de 2015.

Deputado Adalclever Lopes – Presidente

Deputado Ulysses Gomes – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  –
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Correspondência:  Mensagens  nºs  35  e  36/2015  (encaminhando  a  Indicação  nº

19/2015 e o Projeto de Lei nº 1.915/2015, respectivamente), do governador do Estado

– Ofícios – 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de

Lei  Complementar  nº  39/2015  –  Projetos  de  Lei  nºs  1.916  a  1.964/2015  –

Requerimentos  nºs  996  a  1.027/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.494  a

1.519/2015 –  Proposições  não Recebidas:  Requerimento  do  deputado Celinho do

Sinttrocel  –  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de Meio  Ambiente,  de

Esporte,  de  Administração  Pública,  de  Segurança  Pública  e  de  Saúde  e  dos

deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta (2) – Oradores Inscritos: Discursos

dos deputados Isauro Calais,  Arlen Santiago,  Arnaldo Silva,  Doutor  Jean Freire  e

Dalmo Ribeiro Silva – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições –

Acordo  de  Líderes;  Decisões  da  Presidência  (2)  –  Designação  de  Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição

nº 35/2015 – Comunicação da Presidência – Leitura de Comunicações – Despacho

de  Requerimentos:  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.514  a  1.519/2015  e  1.494  a

1.513/2015;  deferimento  –  Questão  de  Ordem  –  Votação  de  Requerimentos:

Requerimento nº 154/2015; aprovação – Requerimento nº 243/2015; requerimento do

deputado  Gustavo  Valadares;  aprovação  do  requerimento  do  deputado  Gustavo

Valadares  –  Requerimentos  nº  288  e  318/2015;  aprovação  –  Requerimento  nº

319/2015; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 – Requerimentos nºs 349, 356 e

507;  aprovação –  Registro  de  Presença –  Questões  de  Ordem – Inexistência  de

quórum para a continuação dos trabalhos – Palavras do Presidente – Encerramento –

Ordem do dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Alencar da

Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes

– Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlen Santiago – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva –

Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho

do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro

Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte
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Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino –

Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Fred Costa – Geraldo Pimenta – Gilberto

Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco –

Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João

Magalhães – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Leonídio Bouças – Luiz Humberto

Carneiro  –  Marília  Campos  –  Missionário  Marcio  Santiago  –  Neilando  Pimenta  –

Noraldino Júnior – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tony Carlos –

Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h15min, a lista de comparecimento

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

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

o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

– O deputado Roberto Andrade, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

– A deputada Marília Campos, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 35/2015*

Belo Horizonte, 9 de junho de 2015.

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 da  Senhora

Flávia  Mourão Parreira  do  Amaral  para  o  cargo de Diretora-Geral  da  Agência  de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH.

A  referida  autarquia  tem  por  finalidade  o  planejamento,  assessoramento  e

regulação  urbana,  viabilização  de  instrumentos  de  desenvolvimento  integrado  da

Região Metropolitana de Belo Horizonte e apoio à execução de funções públicas de

interesse comum
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A indicada possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

órgãos públicos,  preenchendo,  assim,  todos os requisitos para ocupar o cargo de

Diretora-Geral da Agência RMBH.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”

– À Comissão Especial.

* – Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 19/2015

Indicação do nome da Sra.  Flávia Mourão Parreira do Amaral  para  o  cargo de

diretora-geral  da  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte – Agência RMBH.

– À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 36/2015*

Belo Horizonte, 9 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia  Legislativa,  projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  constituição  de  crédito

estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento,

institui remissão e anistia e dá outras providências.

O propósito do incluso projeto de lei é trazer uniformidade à formação do crédito

estadual não tributário, melhorando sua qualidade e potencializando o seu resgate.

Nesse  sentido,  pretende-se  impedir  o  prolongamento  das  execuções  fiscais

deficitárias, levando em consideração o tempo médio de duração e do custo médio

anual de um processo executivo fiscal.

A medida visa, também, instituir programa de incentivo ao pagamento de créditos

estaduais não tributários com o objetivo de estimular os devedores a regularizar suas

pendências com o Estado.

Por  fim,  a  proposta  confere  às  entidades  que  menciona  a  possibilidade  de

equacionar, por meio de transação, as obrigações e penalidades previstas no âmbito

de termos de ajustamento de conduta e termos de compromisso que não estejam de

acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
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Por entender relevante, faço anexar exposição de motivos da proposta firmada pelo

Sr. Advogado-Geral do Estado e pelos Srs. Secretários de Estado de Fazenda e de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

Exposição de Motivos Conjunta

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

No ano passado, o Governo acolheu proposta da AGE e encaminhou ao legislativo

mineiro  projeto  de  lei  visando  unificar  várias  questões  relativas  à  formação  e

cobrança do crédito estadual não tributário, tendo sido o mesmo convertido no Projeto

de  Lei  nº  5.610/2014,  arquivado,  após  ter  passado  por  duas  Comissões,  em

decorrência do final da legislatura anterior.

Em razão disso,  submetemos à consideração de Vossa Excelência proposta  de

renovação do referido projeto de lei, revisto nos termos da minuta em anexo, para

que seja encaminhado à Casa Legislativa Mineira, por ser medida importante para o

Estado de Minas Gerais.

O propósito do  projeto de  lei  em questão é trazer  uniformidade à  formação do

crédito estadual não tributário,  observadas as mesmas diretrizes existentes para o

crédito tributário, melhorando sua qualidade e potencializando seu resgate.

Assim, o presente projeto de lei objetiva fixar regras para a constituição de créditos

não tributários do Estado decorrentes da sua atividade punitiva, exceto as punições

disciplinares,  bem  como  o  critério  de  indexação.  Fixa,  ainda,  regras  a  serem

observadas no processo administrativo de formação do crédito estadual não tributário

e sua inscrição em dívida ativa; institui remissão e anistia, como forma de melhorar a

qualidade  do  crédito  e  eliminar  os  créditos  que  dão  prejuízo  ao  Estado  em  sua

cobrança, aumentando a capacidade do resgate.

Registro  que  excluí  da  minuta  de  projeto  de  lei  anteriormente  encaminhada  o

dispositivo  que  tratava  da  denominada  “prescrição  intercorrente  administrativa”,

porque  entendo  não  ser  aplicável  na  tramitação  do  contencioso  administrativo,



608
____________________________________________________________________________

conforme,  a  propósito,  retrata  a  Súmula  nº  11  do  Conselho  Administrativo  de

Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda, segundo a qual “não se aplica a

prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Os créditos estaduais não tributários são aqueles previstos no art. 39, § 2º, da Lei

Federal nº 4.320, de 1964, tais como os provenientes de multa de qualquer origem ou

natureza,  exceto  as  tributárias,  foros,  laudêmios,  aluguéis  ou taxas  de ocupação,

preços  de  serviços  prestados  por  estabelecimentos  públicos,  indenizações,

reposições, restituições, de contratos em geral ou de outras obrigações legais, entre

outros.

A constituição do crédito estadual não tributário tem, via de regra, a seguinte ordem

(no  que  se  aproxima  da  constituição  do  crédito  tributário):  hipótese  legal  de

incidência,  ocorrência  do  fato  previsto  –  fato  gerador;  notificação  ou  ciência  do

devedor/autuado;  não  pagamento  voluntário  do  valor  devido,  no  prazo  fixado  na

legislação pertinente; instauração de processo administrativo; notificação (definitiva)

quando o  devedor  ficar  inerte  (não  pagar  nem apresentar  defesa)  ou  ao  final  do

processo administrativo com a decisão administrativa definitiva.

Nesse  período  de  constituição  do  crédito  estadual  não  tributário  e,

subsequentemente,  de  sua  exigência,  podem-se  verificar  a  decadência  ou  a

prescrição.

No que diz respeito à “decadência”, o projeto estabelece que o exercício do dever

de fiscalização da administração pública estadual, direta, autárquica e fundacional,

visando a apurar ação ou omissão que configure infração administrativa ou contratual

e aplicar a respectiva penalidade, decai em 5 (cinco) anos a contar da data em que a

autoridade administrativa competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou

fato, fixando, ainda, que, em se tratando de infração permanente ou continuada, o

termo inicial  do prazo decadencial  será  computado da data em que a autoridade

administrativa competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou fato ou do dia

em que cessar a prática da infração, o que ocorrer por último.

Registre-se,  de outro lado,  que,  uma vez exercido  o dever  de  fiscalização pelo

Estado  (poder  de  polícia),  com  a  lavratura  do  auto  de  infração  e  notificação  do

infrator, não mais há de se falar em decadência, ficando a exigibilidade do crédito
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suspensa durante a tramitação do processo administrativo, no qual fica garantido o

exercício do amplo direito de defesa.

No  que  diz  respeito  à  “prescrição”,  o  projeto  estabelece  que,  uma  vez

definitivamente  constituído,  seja  porque  não  houve  questionamento  por  parte  do

interessado, por perda do prazo para impugnação ou recurso, ou pelo trânsito em

julgado  da  decisão  proferida  pela  autoridade  competente,  inicia-se  o  prazo  para

cobrança  judicial  do  crédito  estadual  não  tributário  regularmente  constituído,  que

deverá  passar  pelo crivo  do  controle  da  legalidade e posterior  inclusão na dívida

ativa, nos termos do que já se encontra previsto na legislação pertinente.

O outro ponto da proposta diz respeito à instituição da taxa SELIC como indexador

dos créditos,  visando a uniformizar  esse trabalho para ajuizamento  de  execuções

fiscais.

Quanto a esse aspecto, é também firme a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça no  sentido de  que é legítima a aplicação da Taxa SELIC como índice de

correção monetária e de juros de mora sobre os débitos do contribuinte para com a

Fazenda  Estadual,  desde  que  haja  lei  local  autorizando  sua  incidência  (REsp

879.844/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.11.2009 – recurso submetido à

sistemática prevista no art. 543-Cdo CPC, c/c a Resolução 8/2008 – Presidência/STJ)

e  que  não se  cumule  com qualquer  outro  índice  de  atualização,  cumulação que

representaria bis in idem (REsp – EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de

24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma,

Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de

08.08.08).

Ademais, a legislação estadual já adota a taxa SELIC como indexador do crédito

tributário (Lei Estadual nº 6.763/75, art. 226), pelo que nada mais sensato do que dar

ao crédito não tributário igual tratamento, nada justificando o contrário. Com efeito,

dispõe o art. 226 da Lei Estadual n. 6.763/75 que “sobre os débitos decorrentes do

não-recolhimento de tributo e multa nos prazos fixados na legislação, incidirão juros

de mora, calculados do dia em que o débito deveria ter sido pago até o dia anterior ao

de seu efetivo pagamento, com base no critério adotado para cobrança dos débitos

fiscais federais”.
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O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, atualmente, a

taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide

como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei nº 9.065/95, 84 da Lei nº

8.981/95,  39,  §4º,  da  Lei  nº  9.250/95,  61,  §  3º,  da  Lei  nº  9.430/96  e  30  da

Lei10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori

Albino Zavascki,  sujeito  ao regime do art.  543-C do CPC Primeira Seção,  in DJe

6/4/2009.)

Avançando noutro ponto da minuta de projeto de lei,  é  preciso relembrar que o

Estado de Minas Gerais possuía, em 2011, 102.595 (cento e duas mil quinhentas e

noventa e cinco) execuções fiscais de natureza tributária em curso no Tribunal de

Justiça de Minas Gerais. Dessas, 53.530 (cinquenta e três mil quinhentas e trinta)

estavam  abaixo  de  R$15.000,00  (quinze  mil  reais),  correspondendo  a  52,18%

(cinquenta  e dois  vírgula  dezoito  por  cento)  das  execuções fiscais,  envolvendo a

quantia de cerca de R$304.000.000,00 (trezentos e quatro milhões reais), ou seja, de

apenas 1,12% (um vírgula doze por cento) da dívida ativa.

Números  mais  recentes  da  dívida  ativa  tributária,  fornecidos  pela  Secretaria  de

Estado de Fazenda, indicam a existência de 102.234 (cento e dois mil duzentos e

trinta  e  quatro)  créditos  tributários  de  valor  até  R$15.000,00  (quinze  mil  reais),

representando cerca de 1,18% (um vírgula dezoito por cento) da dívida ativa total.

O mesmo acontece com o crédito estadual  não tributário,  oriundo dos órgãos e

entidades  da  administração  direta  e  indireta  do  Estado.  Enorme  o  volume  de

execução  fiscal  de  baixo  valor.  Enorme  o  volume  de  créditos  ainda  na  fase

administrativa e que certamente virão para cobrança pela Advocacia-Geral do Estado

(cerca de 120 mil processos em tramitação e outros 14 mil já finalizados).

Conforme estudos conhecidos e amplamente divulgados, atualmente é de cerca de

R$16.000,00 (dezesseis mil  reais),  por  processo,  o custo de uma execução fiscal

(tributária), sendo de 11 (onze) anos a duração média do mesmo. Se observada a

proporção, o custo anual seria de cerca R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assim,  necessário  avançarmos  na  cobrança  do  crédito  estadual  não  tributário

(como já fizemos e estamos fazendo na área tributária), razão pela qual necessário
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extinguir,  por remissão,  crédito não tributário  de valor a ser definido por quem de

direito (em reuniões recentes de grupo de trabalho que examina a crise do sistema

SISEMA, restou definido o valor  de R$15.000,00),  porquanto necessário impedir  o

prolongamento das execuções fiscais deficitárias, levando em consideração o tempo

médio de duração e do custo médio/ano de um executivo fiscal para o Estado de

Minas  Gerais.  Quanto  maior  o tempo de duração do processo,  maior  o custo da

execução fiscal.

Impende  registrar,  aqui,  a  presença  dos  mesmos  princípios  de  eficiência  e

economicidade que fizeram o legislador mineiro extinguir os créditos tributários com a

edição da Lei nº 19.971, de 2011.

Em relação ao crédito tributário, necessário registrar o enorme avanço que tivemos

na sua cobrança por meio alternativo, no caso o “protesto” cartorial. Conforme dados

atuais  fornecidos  pela  SEF,  no  período  de  abril/2014  a  13/02/2015,  deixamos  de

ajuizar cerca de 64.000 (sessenta e quatro mil) CDAs (mais precisamente, 63.798),

cujo valor de resgate chegou próximo dos 18% (dezoito por cento). Deve-se levar em

conta,  ainda,  que  a  economia  na  cobrança  desses  créditos  chegou  perto  dos

R$96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais), se levarmos em consideração o

custo anual de uma execução, que hoje ultrapassa os R$1.500,00 (mil e quinhentos

reais).

Do mesmo modo,  a minuta de projeto de lei  apresenta proposta de pagamento

incentivado do crédito estadual não tributário, de modo a estimular os devedores a

regularizar pendências com o Estado, quitando ou parcelando os créditos, seja na

fase administrativa, seja na fase judicial. Tal modelo de pagamento permite – a um só

tempo – economia na cobrança e recebimento imediato do crédito.

Acreditamos, Sr. Secretário, que esse redimensionamento no modelo de cobrança

do crédito  estadual  não tributário  está  em consonância com o  modelo  de  gestão

responsável perseguido para o Estado de Minas Gerais, observando os princípios da

eficiência  e  da  economicidade,  além  do  que  unifica  aquilo  que  hoje  se  encontra

disperso na legislação mineira.

A minuta  de  Projeto  de  Lei  viabiliza,  ainda,  a  solução  de  um  grave  problema

enfrentado pelos órgãos integrantes do SISEMA, quando da execução de Termos de
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Ajustamento de Conduta (TAC) ou Termos de Compromisso (TC), tendo por objeto o

cumprimento da legislação ambiental.

Em  diversos  desses  instrumentos  de  composição  são  fixadas  penalidades

pecuniárias para o eventual descumprimento. Tais penalidades pecuniárias são, em

regra,  estipuladas  como  multas  diárias  ou  mensais  pelo  descumprimento  das

obrigações assumidas.

Ocorre que, em diversas situações, o inadimplemento total ou parcial dos TACs ou

TCs acarreta, ao compromissário, penalidade de valor desproporcional ao valor da

obrigação principal, sem qualquer razoabilidade. Nesses casos, a cobrança de valor

total pode até mesmo inviabilizar as atividades empreendedoras.

A autoridade administrativa ambiental  não tem, sem expressa autorização legal,

autonomia  para  reduzir  os  respectivos  valores,  ainda  que  tenha  constatado  o

cumprimento das obrigações em relação à legislação ambiental.

Nesse sentido, o dispositivo sugerido autoriza as entidades integrantes do sistema

SISEMA  (SEMAD,  IEF,  FEAM,  IGAM,  COPAM  e  SUPRAM),  nos  termos  do

regulamento, a celebrar transação tendo por objeto o descumprimento de obrigações

assumidas e penalidades previstas em termos de ajustamento de conduta ou termos

de compromisso (astreintes).

A transação  ficará  condicionada,  ainda,  ao  efetivo  cumprimento  das  obrigações

assumidas  ou  à  assunção  de  novas  obrigações  equivalentes,  cumprindo  ao

regulamento estabelecer a competência, forma, limites, condições e garantias.

Registre-se que tal iniciativa legislativa está em conformidade com a jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ASTREINTES.

REDUÇÃO.POSSIBILIDADE.  VALOR  ARBITRADO.  REVISÃO.  REEXAME  DE

PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA

DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. É possível a redução das astreintes a qualquer tempo, quando fixadas fora dos

parâmetros  da  razoabilidade.  2.  A revisão  do  valor  fixado  a  título  de  astreintes

encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. O valor somente comporta alteração nos casos

em que for irrisório ou exorbitante. 3. Não se conhece da divergência jurisprudencial
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quando  os  julgados  dissidentes  tratam  de  situações  fáticas  diversas.  4.  Agravo

regimental  desprovido.  (STJ  –  AgRg  no  AREsp  335969  /  MG  –  AGRAVO

REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  –  2013/0130889-0  –  3ª

Turma – Relator: Ministro João Otávio de Noronha – DJ 27/03/2015);

PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA

211/STJ.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.  ASTREINTES.

REDUÇÃO  EM  BUSCA  DE  PROPORCIONALIDADE.  POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.  1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  ser  inviável  o

conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram

apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração,

haja  vista  a  ausência  do  requisito  do  prequestionamento.  Incide,  na  espécie,  a

Súmula  211/STJ.  2.  Em conformidade  com  a  orientação  remansosa  desta  Corte,

caberia à parte, nas razões do seu Recurso Especial, alegar violação do artigo 535 do

CPC, a fim de que o STJ pudesse averiguar a existência de possível omissão no

julgado,  o  que  não  foi  feito.  3.  No  que  se  refere  ao  valor  da  multa  diária  por

descumprimento de ordem judicial,  esta Corte já se manifestou no sentido de que

incide o óbice do Enunciado n. 7 de sua Súmula, sendo lícita a sua revisão, nesta

instância, apenas nos casos em que o valor fosse irrisório ou exagerado ou, ainda,

em que fosse flagrante a impossibilidade de cumprimento da medida. Precedentes. 4.

No  presente  caso,  o  próprio  Tribunal  a  quo procedeu  ao  juízo  de  verificação da

razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta, e chegou à conclusão de que se

mostra exorbitante, tendo reduzido seu valor. Assim, a modificação do valor atribuído

às  astreintes  implicaria  revolvimento  dos  fatos  e  circunstâncias  da  causa,  o  que

encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo

Regimental  não  provido.  (STJ  –  AgRg  no  AREsp  636121  /  MG  –  AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2014/0328529-6 – Relator:

Ministro HERMAN BENJAMIN – T2 – SEGUNDA TURMA – DJe 06/04/2015);

PROCESSUAL  CIVIL.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA  NA  SENTENÇA.

RESTABELECIMENTO  DE  MULTA COMINATÓRIA NOS  MESMOS  TERMOS  DE

DECISÃO  ANTERIOR  CASSADA EM  SEDE  DE  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.

POSSIBILIDADE.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  MULTA  DIÁRIA.
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DESPROPORCIONALIDADE.  REDUÇÃO.  1.  Não  desrespeita  a  autoridade  de

decisão do Tribunal  ad quem a sentença que,  com base em novos fundamentos,

restabelece  tutela  antecipada  cassada  em  agravo  de  instrumento.  2.  A  multa

cominatória aplicada com fundamento no art. 461 do CPC pode ser revista com a

finalidade de ajustá-la aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem

que tal procedimento implique ofensa à coisa julgada. 3. Eventual recalcitrância da

parte  no  cumprimento  de  obrigação  de  fazer  não  tem  o  condão  de  agravar  a

penalidade que lhe foi imposta a título de astreintes. Tal conduta é pressuposto lógico

necessário da aplicação da multa, que não incidiria se motivo justo houvesse para o

não cumprimento da ordem judicial. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ –

REsp  1419262  /  BA –  RECURSO  ESPECIAL 2013/0038510-5  –  Relator  para  o

acórdão: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – T3 – TERCEIRA TURMA – DJe

17/04/2015)”.

São  essas  as  razões  que  nos  levam  a  submeter  ao  elevado  crivo  de  Vossa

Excelência o projeto de lei em comento, para que seja encaminhado para deliberação

dos Nobres Parlamentares do Poder Legislativo.

Respeitosamente,

Onofre Alves Batista Júnior, Advogado-Geral do Estado.

Luiz  Sávio  De  Souza  Cruz,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável.

José Afonso Bicalho Beltrão Da Silva, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 1.915/2015

Dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua

atualização,  regula  seu  parcelamento,  institui  remissão  e  anistia  e  dá  outras

providências.

Art. 1º – O processo de constituição de crédito estadual não tributário observará o

disposto nesta lei.

Parágrafo único – São créditos estaduais não tributários aqueles que não sejam

provenientes de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas,

passíveis de compor a Dívida Ativa não Tributária da Fazenda Pública a que se refere

o § 2º do art. 39 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



615
____________________________________________________________________________

Art. 2º – O exercício do dever de fiscalização da Administração Pública Estadual,

direta,  autárquica  e  fundacional,  com  o  objetivo  de apurar  ação  ou  omissão que

configure  infração  administrativa  ou  contratual  bem  como de  aplicar  a  respectiva

penalidade, decai em cinco anos a contar da data em que a autoridade administrativa

competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou do fato.

§ 1º – Nos casos de infrações permanentes ou continuadas, o termo inicial do prazo

decadencial  a  que se refere  o  caput será  computado a  partir  da  data  em que a

autoridade administrativa competente para fiscalizar tomar conhecimento do ato ou

fato ou do dia em que cessar a prática da infração, devendo-se considerar o que

ocorrer por último.

§ 2º  – Considera-se exercido  o dever  de fiscalização a partir  da  notificação do

interessado acerca da lavratura de auto de fiscalização ou de infração ou de outro

documento que importe no início da apuração do fato.

§ 3º – Na hipótese do objeto da ação punitiva também constituir  crime, o prazo

decadencial para apuração do cometimento da infração será aquele previsto na lei

penal para fins de prescrição.

Art.  3º – A pretensão de exigência de crédito estadual  não tributário  constituído

definitivamente mediante regular processo administrativo prescreve em cinco anos.

§ 1º – Considera-se definitivamente constituído o crédito não tributário quando a

obrigação se tornar exigível, notadamente quando:

I  –  do  vencimento  de  pleno  direito  da  obrigação  constante  em  título  executivo

extrajudicial;

II – o devedor não pagar nem apresentar defesa no prazo legal;

III – não mais couber recurso da decisão administrativa, certificando-se a data do

trânsito em julgado na via administrativa.

§ 2º –O prazo prescricional começa a ser contado no dia do vencimento do crédito,

sem pagamento, ou na data do trânsito em julgado da decisão administrativa que

confirmar a aplicação da penalidade, observado o disposto no § 3º do art. 2º da Lei

Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art.  4º  –  A prescrição  da  pretensão  executória  do  crédito  não  tributário  será

interrompida mediante formalização de:
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I – ato de reconhecimento do débito pelo devedor, pelo período em que durar seus

efeitos;

II – ato no qual conste manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória

no âmbito interno da administração pública estadual;

III  –  termo de compromisso de ajustamento de conduta  que envolva  a  infração

geradora da multa aplicada, pelo período de sua vigência, na forma da legislação em

vigor.

Parágrafo  único  –  O  prazo  prescricional  só  poderá  ser  interrompido  uma  vez,

iniciando-se novo prazo a partir da data de sua interrupção.

Art.  5º  –  Os  créditos  estaduais  não  tributários,  decorrentes  de  quaisquer  das

hipóteses que possam, ou não, vir a compor a dívida ativa, nos termos do § 2º do art.

39 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, ressalvadas as hipóteses legais ou contratuais

específicas e aquelas para as quais haja índice de correção monetária previsto, terão

a correção monetária e os juros de mora calculados com base na taxa referencial do

Sistema Especial de Liquidação e Custódia – taxa SELIC – ou em outro critério que

vier a ser adotado para a correção monetária dos débitos fiscais federais.

§ 1º – A taxa SELIC incide a partir do vencimento do crédito estadual não tributário,

respeitando-se os índices legais fixados ou pactuados para o período antecedente à

inscrição em dívida ativa.

§  2º  –  A  taxa  SELIC  incide  inclusive  durante  o  período  de  suspensão  da

exigibilidade do crédito não tributário decorrente de impugnação ou recurso;

§ 3º – Antes de encaminhar o processo para inscrição em dívida ativa, a autoridade

administrativa competente atualizará os créditos estaduais não tributários segundo os

índices legais fixados ou pactuados, discriminando-os em planilha de cálculo.

Art. 6º – As regras previstas nesta lei aplicam-se aos processos administrativos de

constituição  de  créditos  não  tributários  em  curso,  não  inscritos  em  dívida  ativa,

adotando-se  a  taxa  SELIC  como  critério  de  atualização  do  débito,  observado  o

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º.

Art. 7º – Ficam remitidos os seguintes créditos estaduais não tributários decorrentes

de penalidades  aplicadas pelo  Instituto  Mineiro de Agropecuária  –  IMA –  e  pelas

entidades integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos –

SISEMA:
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I – de valor original igual ou inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais), inscrito ou não

em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, cujo auto de fiscalização ou boletim

de ocorrência e de infração tenha sido emitido até 31 de dezembro de 2012;

II – de valor original igual ou inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais), inscrito ou não

em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, cujo auto de fiscalização ou boletim

de ocorrência e de infração, referente a infrações classificadas como leves, tenham

sido emitidos entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014.

§ 1º – A remissão prevista no  caput não se aplica aos autos de fiscalização ou

boletim de ocorrência e de infração emitidos a partir de 1º de janeiro de 2015.

§  2º  –  A remissão  de  crédito  estadual  não  tributário  de  que  trata  o  caput fica

condicionada:

I  – à renúncia pelo devedor  aos honorários advocatícios e ao ressarcimento de

despesas processuais a ele eventualmente devidos em razão da remissão;

II – à desistência de eventuais recursos, ações, impugnações à execução fiscal,

com  renúncia  ao  direito  sobre  o  qual  se  fundam,  tanto  judicial  como

administrativamente.

§  3º  –  A remissão  de  crédito  estadual  não tributário  de  que  trata  o  caput não

autoriza a devolução, a restituição ou a compensação de importâncias já recolhidas.

§ 4º – A remissão de crédito estadual não tributário de que trata o caput diz respeito

exclusivamente  ao  crédito  estadual  não  tributário  decorrente  de  penalidades

aplicadas pelo IMA e pelas entidades integrantes do SISEMA, não abrangendo as

demais penalidades eventualmente aplicadas e a responsabilidade civil.

Art.  8º – O titular  de órgão ou entidade do poder público estadual,  observado o

disposto no regulamento, poderá determinar,  por meio de resolução, no âmbito de

sua competência,  a  não  constituição ou o  cancelamento  de  crédito  estadual  não

tributário nas seguintes hipóteses:

I – caso exista parecer normativo lavrado pela Advocacia-Geral do Estado baseado

em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal

Federal contrárias ao Estado; ou

II – caso o crédito não tributário seja de valor original de até duas mil Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais.
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Art.  9º  – O pagamento  do  crédito  estadual  não tributário  poderá  ser  parcelado,

observadas as regras previstas no regulamento.

§ 1º – O crédito estadual não tributário parcelado será atualizado com base na taxa

SELIC ou por outro critério que vier a ser adotado para cobrança dos débitos fiscais

federais.

§ 2º  – O pedido de parcelamento implica  a confissão irretratável  do débito e a

expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou

de ação judicial a ele relativa.

Art. 10 – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, nos termos do regulamento,

programa  de  incentivo  de  pagamento  de  créditos  estaduais  não  tributários,

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não.

§ 1º – O crédito estadual não tributário será consolidado e atualizado na data do

pedido de ingresso no programa, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º, com

todos  os  acréscimos  legais  vencidos  previstos  na  legislação vigente  na  data  dos

respectivos fatos geradores da obrigação não tributária.

§ 2º – O disposto neste artigo não autoriza a restituição nem a compensação de

importâncias já recolhidas.

Art. 11 – O crédito estadual não tributário consolidado poderá ser pago:

I – à vista, com até noventa por cento de redução das multas;

II – em duas parcelas iguais e sucessivas, com até oitenta por cento de redução

das multas;

III – em três parcelas iguais e sucessivas, com até setenta por cento de redução

das multas;

IV  –  em  quatro  parcelas  iguais  e  sucessivas,  com  até  sessenta  por  cento  de

redução das multas;

V – em cinco parcelas iguais e sucessivas, com até cinquenta por cento de redução

das multas;

VI – em seis até sessenta parcelas iguais e sucessivas, com até vinte e cinco por

cento de redução das multas.

§ 1º – Serão aplicados juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente e

calculada a partir do mês subsequente à data do pedido de ingresso no programa, ou,
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caso a taxa SELIC ainda não tenha sido divulgada, juros equivalentes a um por cento

relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado.

§ 2º  – As reduções das multas de que trata este artigo não se acumulam com

quaisquer outras concedidas para o pagamento do crédito estadual não tributário.

§ 3º – A formalização de pedido de ingresso no programa a que se refere o art. 10,

a  ser  efetuada  no  prazo  e  na  forma  previstos  em  regulamento,  implica  o

reconhecimento do crédito estadual não tributário a que se refira o pedido, ficando

sua aceitação condicionada à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos

à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais

respectivos,  sem  prejuízo  dos  honorários  de  sucumbência  e  à  desistência  de

eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 4º – O prazo para pagamento do crédito estadual não tributário consolidado a que

se refere o caput será definido em regulamento.

§ 5º – Poderá ser exigida garantia para os pagamentos acima de dez parcelas, nos

termos do regulamento.

§ 6º – Aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo remanescente de

crédito  estadual  não  tributário  objeto  de  parcelamento  em  curso,  observado  o

disposto no § 2º.

§ 7º – O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00 (quinhentos reais),

salvo autorização da autoridade competente.

Art.  12  –  Na  hipótese  de  desistência  ou  revogação  do  parcelamento  será

imediatamente  promovida  a  reconstituição  do  saldo  devedor,  com  todos  os  ônus

legais e a restauração dos valores das multas que tenham sido reduzidas.

Parágrafo único – Do saldo reconstituído nos termos do disposto no  caput,  será

abatida a importância efetivamente já recolhida.

Art. 13 – Tratando-se de crédito estadual não tributário inscrito ou não em dívida

ativa, os honorários advocatícios:

I – não serão devidos, em se tratando de crédito estadual não ajuizado, ainda que

inscrito em dívida ativa;

II – serão fixados em dez por cento do valor do crédito estadual apurado após as

reduções a que se refere o art. 11.
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Art. 14 – Implica revogação do parcelamento:

I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos arts. 10 ao 13;

II – atraso por prazo superior a noventa dias no pagamento de qualquer parcela;

III – desconstituição da garantia a que se refere o § 5º do art. 11;

IV – nova autuação pelo mesmo fato ocorrida após a data da homologação do

ingresso no programa.

Art.  15  –  O IMA e as  entidades integrantes do SISEMA ficam autorizadas,  nos

termos do regulamento, a celebrar transação tendo por objeto o descumprimento de

obrigações assumidas e penalidades previstas em termos de ajustamento de conduta

ou termos de compromisso (astreintes).

§ 1º – O regulamento desta lei disporá sobre a transação a que se refere o caput,

estabelecendo a competência, forma, limites, condições e garantias.

§ 2º – A transação a que se refere o caput fica condicionada ao efetivo cumprimento

das obrigações assumidas ou a assunção de novas obrigações equivalentes.

Art. 16 – O disposto nesta lei não se aplica à atividade punitiva de infrações de

natureza funcional nem aos processos de natureza tributária.

Art. 17 – A Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 58-A:

“Art. 58-A – Não interposto ou não conhecido o recurso, a decisão administrativa

tornar-se-á definitiva, certificando-se no processo a data do seu trânsito em julgado

na via administrativa.”.

Art. 18 – O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

Regimento Interno.

* – Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da Sra.  Ana  Lúcia  Teixeira  de  Jesus,  vice-presidente  da  Câmara  Municipal  de

Caldas, manifestando o apoio dessa casa legislativa aos trabalhadores em educação

que foram atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº

100, de 2007. (– Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2015.)
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Do Sr. Carlos Henrique Silva Santos, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

dos Transportes, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de

Assuntos Municipais encaminhado por meio do Ofício n° 715/2015/SGM.

Do  Sr.  Eros  Biondini,  deputado  federal,  solicitando  a  esta  Casa  que  não  seja

incluída nenhuma menção aos termos “gênero” e “orientação sexual” na lei que vier a

estabelecer  o  Plano  Estadual  de  Educação,  bem  como  em  suas  metas.  (–  À

Comissão de Educação.)

Da Sra. Juliana de Melo Cordeiro Chiari, diretora de Suporte e Acompanhamento

dos Conselhos de Direito da Secretaria de Trabalho, solicitando a designação de dois

representantes  desta  Casa para  atuarem  como conselheiros  titular  e  suplente  no

Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial.

Da  Sra.  Mariah  Brochado,  secretária  adjunta  de  Casa  Civil  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  320  e  327/2015,  da  Comissão  de

Trasnporte.

Da Sra. Maria Thereza Rodrigues da Cunha, chefe de gabinete da Secretaria de

Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Saúde

encaminhado por meio do Ofício nº 714/2015/SGM.

Do  Sr.  Renzo  Braz,  deputado  federal,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 503/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do Cel. PM Roberto Lemos, comandante da 2ª Região da Polícia Militar, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  200/2015,  da  Comissão  de  Segurança

Pública. (– Anexe-se ao referido requerimento.)

Do  Sr.  Rodrigo  Mattos,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Juiz  de  Fora,

encaminhando cópia das Representações nºs 49 e 50/2015, de autoria do vereador

Oliveira  Tresse,  em que solicita  sejam  feitas,  respectivamente,  as  alterações  que

menciona na Portaria nº 238, de 31/12/2014, do Denatran, e no Decreto Estadual nº

45.762, de 25/10/2011. (– À Comissão de Transporte.)

Da Sra.  Vilma Moreira  dos  Santos,  superintendente  do  Arquivo  Público  Mineiro,

solicitando  a  indicação  de  dois  representantes  desta  Casa  para  compor  como

membro  titular  e  suplente  o  Conselho  Estadual  de  Arquivos,  em  substituição  à

deputada  Luzia  Ferreira  e  à  servidora  Márcia  Milton  Vianna,  cujos  mandatos

expiraram em 24/5/2015.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2015

Dispõe sobre a Região Metropolitana de Pouso Alegre e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Região  Metropolitana  de  Pouso  Alegre  –  RMPA –,

composta pelos Municípios de Pouso Alegre, Borda da Mata, Congonhal,  Estiva e

Santa Rita do Sapucaí.

Art.  2º – O Colar Metropolitano da RMPA é composto pelos Municípios de Bom

Repouso, Brazópolis, Bueno Brandão, Cachoeira de Minas, Careaçu, Camanducaia,

Cambuí,  Conceição das Pedras,  Conceição dos Ouros,  Consolação,  Cordislândia,

Córrego  do  Bom  Jesus,  Cristina,  Delfim  Moreira,  Dom  Viçoso,  Espírito  Santo  do

Dourado, Extrema, Gonçalves, Heliodora, Ipiúna, Itapeva, Maria da Fé, Marmelópolis,

Munhoz, Natércia, Paraisópolis, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, São Gonçalo do

Sapucaí,  São João da  Mata,  São José  do  Alegre,  São  Sebastião  da  Bela  Vista,

Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador José Bento, Silvianópolis, Tocos do Moji,

Toledo, Turvolândia, Venceslau Brás e Virgínia.

Parágrafo único – A Assembleia Metropolitana, por meio de resolução, assegurará a

participação, no planejamento, na organização e na execução das funções públicas

de  interesse  comum,  de  município  integrante  do  Colar  Metropolitano  da  RMPA

diretamente envolvido no processo.

Art. 3º – A gestão da RMPA compete:

I – à Assembleia Metropolitana;

II – ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;

III – à Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

§ 1º – A competência e a composição da Assembleia Metropolitana de Pouso Alegre

serão definidas em lei complementar específica.

§ 2º – A Agência de Desenvolvimento Metropolitano tem caráter técnico e executivo,

e suas atribuições serão definidas em lei complementar específica.
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§ 3º – No planejamento, na organização e na execução das funções públicas de

interesse  comum,  os  órgãos  de  gestão  da  RMPA  desenvolverão  ações  que

repercutam  além  do  âmbito  municipal  e  que  provoquem  impacto  no  ambiente

metropolitano.

Art.  4º  –  O  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano,  cujas

competências serão definidas em lei complementar específica, é composto por:

I – quatro representantes do Poder Executivo Estadual;

II  –  dois  representantes  do  Poder  Executivo  de  cada município  que  compõe  a

RMPA;

III – um representante da sociedade civil organizada;

IV – um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

§ 1º – As deliberações do conselho de que trata este artigo serão aprovadas pelo

voto de dois terços de seus membros.

§ 2º – Cada representante terá um suplente para substituí-lo em suas ausências e

impedimentos.

§ 3º – O Conselho Deliberativo terá um representante, eleito por seus pares, no

Grupo  Coordenador  do  Fundo de Desenvolvimento  Metropolitano,  previsto  em lei

complementar específica.

Art. 5º – O representante da sociedade civil organizada no Conselho Deliberativo de

Desenvolvimento  Metropolitano  será  eleito  em  conferência  metropolitana  para

mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§  1º  –  Poderá  candidatar-se  a  membro  do  Conselho  Deliberativo  de

Desenvolvimento Metropolitano o cidadão metropolitano com reconhecida idoneidade

moral e com idade superior a vinte e um anos.

§ 2º – Para os efeitos deste artigo, considera-se cidadão metropolitano aquele que

resida na RMPA há no mínimo dois anos.

Art.  6º  –  A Conferência  Metropolitana  a  que  se  refere  o  caput do  art.  6º  será

regulamentada  pelo  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  e

organizada pela Agência de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 7º – A atuação dos órgãos de gestão da RMPA abrangerá:

I  –  no  transporte  intermunicipal,  os  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de
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integração física ou tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários entre os

municípios da RMPA, as conexões intermodais da região metropolitana, os terminais

e os estacionamentos;

II  –  no sistema viário  de âmbito  metropolitano,  o  controle  de trânsito,  tráfego e

infraestrutura da rede de vias arteriais e coletoras, compostas por eixos que exerçam

a função de ligação entre os municípios da RMPA;

III – as funções relacionadas com a defesa contra sinistro e com a defesa civil;

IV – no saneamento básico:

a)  a  integração  dos  sistemas  de  abastecimento  e  esgotamento  sanitário  do

aglomerado metropolitano;

b)  a  racionalização  dos  custos  dos  serviços  de  limpeza  pública  e  atendimento

integrado a áreas intermunicipais;

c) a macrodrenagem de águas pluviais;

V – no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a utilização do espaço

metropolitano sem conflitos e sem prejuízo à proteção do meio ambiente;

VI – no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para:

a)  a  garantia  de  sua preservação  e  de  seu  uso,  em  função das  necessidades

metropolitanas;

b) a compensação aos municípios cujo desenvolvimento seja afetado por medidas

de proteção dos aquíferos;

VII – na distribuição de gás canalizado, a produção e a comercialização por sistema

direto de canalização;

VIII – na cartografia e informações básicas, o mapeamento da RMPA e o subsídio

ao planejamento das funções públicas de interesse comum;

IX – na preservação e proteção do meio ambiente e no combate à poluição, as

ações voltadas para:

a) o estabelecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;

b) o gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;

X  –  na  habitação,  a  definição  de  diretrizes  para  localização  habitacional  e

programas de habitação;

XI  –  no  sistema de  saúde,  a  instituição de  planejamento  conjunto,  de  forma a
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garantir a integração e a complementação das ações das redes municipais, estadual

e federal;

XII – no planejamento integrado do desenvolvimento socioeconômico, as funções

públicas estabelecidas nos planos, programas e projetos contidos no Plano Diretor de

Desenvolvimento Integrado.

§ 1º – Os planos diretores dos municípios integrantes da RMPA serão orientados

pelo  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado  quanto  às  funções  públicas  de

interesse comum.

§ 2º – Os planos específicos de uso do solo que envolvam área de mais de um

município  serão  coordenados  em  nível  metropolitano,  com  a  participação  dos

municípios e dos órgãos setoriais envolvidos.

Art. 8º – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Adalclever Lopes – Ulysses Gomes.

Justificativa: Este projeto de lei  complementar tem como objetivo criar  a Região

Metropolitana de Pouso Alegre, integralizando cidades como forma de unir forças em

prol do progresso e desenvolvimento da população. Acerca dos serviços públicos, a

criação da referida região metropolitana será de grande valia  para as  populações

rurais  e  carentes,  visto  que,  com a  união  das  forças políticas  e  econômicas dos

municípios  envolvidos,  esses  serviços  serão  disponibilizados  com maior  presteza,

universalidade e qualidade.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.916/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.583/2014)

Institui o Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – Funcontas-

TCEMG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

doravante chamado Funcontas-TCEMG, que tem por finalidade assegurar, em caráter

complementar,  recursos para implantação, expansão e aperfeiçoamento das ações

de competência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG.
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Art.  2º – Os recursos do Funcontas-TCEMG serão utilizados para o custeio das

seguintes despesas:

I – ampliação e modernização técnico-administrativa;

II – aquisição de serviços, materiais e produtos necessários ao desenvolvimento

das atividades do TCEMG;

III – aquisição de bens móveis e imóveis;

IV – construção, ampliação e reforma de prédios próprios e de imóveis utilizados

pelo TCEMG;

V – capacitação e treinamento, visando à qualificação e ao aperfeiçoamento de

pessoal, bem como à segurança e melhoria das condições de trabalho;

VI  –  desenvolvimento  de  programas  para  difusão  de  conhecimentos  aos

jurisdicionados e ao pessoal de unidades que atuam em colaboração ou parceria com

o TCEMG nas ações de controle externo;

VII – programas de divulgação institucional;

VIII  –  realização  de  concursos  públicos  para  cargos  do  quadro  de  pessoal  do

TCEMG;

IX – outras despesas de capital e correntes que se enquadrem nas finalidades do

Funcontas-TCEMG.

Parágrafo único – Fica vedada a destinação de recursos do Funcontas-TCEMG

para despesas com pessoal.

Art. 3º – Constituem receitas do Funcontas-TCEMG:

I  –  produto  da  arrecadação  das  multas  aplicadas  pelo  TCEMG  aos  seus

jurisdicionados, nos termos da legislação em vigor;

II – recursos provenientes de inscrição em concurso público para o provimento de

cargos dos quadros do TCEMG;

III – recursos provenientes de inscrição em seminários, cursos, simpósios, palestras

e  congêneres,  presenciais  ou  a  distância,  realizados  no  todo  ou  em  parte  pelo

TCEMG;

IV – recursos decorrentes de reposição de custos  da parte dos servidores com

segundas vias de crachás, documentos de identificação e similares;

V  –  recursos  provenientes  de  contrato  ou  convênio,  celebrado  com  instituição
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financeira, cujo objeto contemple a movimentação das disponibilidades de caixa do

TCEMG e o pagamento de seu quadro de servidores ou de fornecedores, limitados a

até 5% (cinco por cento) do seu montante;

VI – recursos provenientes de contratos, convênios, acordos e outros instrumentos

congêneres firmados pelo TCEMG;

VII – valores cobrados pela reposição dos custos com reprodução, com ou sem

autenticação, de editais, procedimentos administrativos, peças processuais, trabalhos

técnicos e científicos e serviços similares;

VIII  –  valores  provenientes  de  serviços  de  auditoria  prestada  pelo  TCEMG na

execução  de  ajustes  firmados  pelos  jurisdicionados  com  organismos  nacionais  e

internacionais de fomento;

IX  –  valores  decorrentes  do  custo  de  processamento  de  empréstimo  em

consignação na folha de pagamento dos servidores do TCEMG;

X  –  valores  resultantes  de  alienação,  locação  ou  autorização,  permissão  ou

concessão de uso de bens móveis ou imóveis constantes do patrimônio do TCEMG;

XI  –  valores  referentes  a  ressarcimento  de  bens  e  materiais  segurados,  em

decorrência de indenizações de seguradoras;

XII – valores recebidos com a disponibilização de publicações institucionais;

XIII – valores recebidos com a prestação de serviços educacionais pela Escola de

Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, inclusive com a disponibilização de

material por ela produzido;

XIV  –  indenizações,  restituições,  descontos  e  quaisquer  multas  decorrentes  de

contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados pelo TCEMG;

XV – doações, patrocínios, legados e outras contribuições;

XVI  –  numerário  advindo  de  distribuição  de  material  cobrada  de  terceiros  em

eventos realizados pelo TCEMG;

XVII  –  resultado  da  aplicação  financeira  das  disponibilidades  de  caixa  do

Funcontas-TCEMG;

XVIII – quaisquer outras receitas que legalmente lhe possam ser incorporadas.

§ 1º – As receitas especificadas neste artigo serão utilizadas para o pagamento de

despesas inerentes aos objetivos do Funcontas-TCEMG.
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§ 2º – O saldo financeiro positivo apurado em balanço do Funcontas-TCEMG será

transferido para o exercício seguinte.

Art.  4º  –  Os  recursos  do  Funcontas-TCEMG  serão  movimentados  em  conta-

corrente específica.

Art. 5º – A prestação de contas anual do Funcontas-TCEMG integrará a do TCEMG,

para posterior apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 6º – Compete ao TCEMG a fixação das diretrizes operacionais do Funcontas-

TCEMG e a sua gestão.

§ 1º – O ordenador de despesas do Funcontas-TCEMG é o presidente do TCEMG,

que poderá delegar o exercício dessa competência mediante portaria.

§ 2º  – O TCEMG promoverá a  transparência  dos  demonstrativos da gestão  do

Funcontas-TCEMG, nos termos da legislação em vigor.

Art.  7º  –  Os  bens  adquiridos  com  recursos  do  Funcontas-TCEMG  serão

incorporados ao patrimônio do TCEMG.

Art. 8º – A gestão do Funcontas-TCEMG sujeita-se, no que couber, ao disposto na

Lei  Federal  nº  4.320,  de  17  de  março  de  1964,  e  às  normas  brasileiras  de

contabilidade aplicadas ao setor público.

Art.  9º  –  Na  hipótese  de  extinção  do  Funcontas-TCEMG,  seu  patrimônio  será

revertido em favor do TCEMG, observado o art. 18 da Lei Complementar Estadual nº

91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 10 – O TCEMG editará os atos normativos necessários à regulamentação desta

lei.

Art. 11 – Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro do exercício seguinte ao de

sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

– 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 1.917/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e

Bombeiro  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  ACSPMBMMG  –,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Cabos e Soldados da

Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais – ACSPMBMMG –, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Braulio Braz

Justificação:  A Associação dos Cabos e Soldados da Polícia  Militar  e Bombeiro

Militar do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, tem por

finalidade representar os associados individualmente e organizar reuniões esportivas,

políticas,  assistenciais,  bem como outras  atividades  que proporcionem  convívio  à

categoria, aos sócios e seus familiares.

A associação encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 13 de agosto de

1993.

Sua diretoria  é constituída  de membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando que desabone sua conduta. A entidade não remunera os membros de sua

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

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

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

– 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 1.918/2015

Declara de utilidade pública o Estrela Futebol Clube, com sede no Município de

Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Estrela Futebol Clube, com sede no

Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Fábio Avelar Oliveira
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Justificação: A agremiação Estrela Futebol  Clube é uma entidade civil  de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  com sede no Município  de Santa Luzia  e tem como

objetivo proporcionar a difusão do civismo e da cultura, divulgar a cultura do esporte

mediante  palestras,  torneios,  festivais,  teatros  e  criação  de  espaços  culturais  e

esportivos, incentivando o pluralismo cultural, entre outras atividades.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  aos  requisitos

constantes na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade em sua região, conto com

o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.919/2015

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Hagios – Casas Hagios –,

com sede no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Hagios –

Casas Hagios –, com sede no Município de Esmeraldas.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Beneficente Hagios, em pleno e regular funcionamento

desde 5/6/1996, cumprindo suas finalidades estatutárias, é uma instituição civil, sem

fins  lucrativos,  que tem por finalidade promover  atividades culturais,  educacionais,

ambientais, de comunicação, esporte e lazer, entre outras.

A instituição destina a totalidade de suas rendas ao atendimento gratuito de suas

finalidades, não distribui seus lucros ou dividendos nem concede remuneração ou

parcela de seu patrimônio, vantagens ou benefícios sob nenhuma forma a dirigentes,

conselheiros associados ou instituidores.

Sua diretoria  é constituída  de membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando que desabone sua conduta.
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Por fim, ressalta-se que é previsto em seu estatuto que, no caso de dissolução da

entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  entidade  congênere,

legalmente constituída no Estado, detentora de utilidade pública estadual.

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

dos nobres pares para a aprovação 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 1.920/2015

Dispõe sobre a responsabilização da fabricante pelo adequado descarte de garrafas

PET e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  É  de  responsabilidade  da  fabricante  o  recolhimento  das  garrafas

descartadas  indevidamente  pelos  consumidores  em  ruas,  córregos,  rios  e  áreas

preservadas.

Parágrafo único – A fabricante será responsabilizada por eventual dano ambiental

decorrente do descarte incorreto de garrafas PET.

Art.  2º  –  A  fabricante  deverá  incluir  nos  rótulos  do  produto  procedimentos

adequados de recompra, reutilização e descarte de seus produtos.

Art. 3º – A fabricante de garrafas PET deverá destinar 20% (vinte por cento) de sua

verba publicitária a campanhas educativas de conscientização da população sobre a

necessidade do correto descarte das garrafas PET após o uso e das ferramentas

disponibilizadas para recolhimento adequado do produto.

Art. 4º – A fabricante deverá adaptar-se ao disposto nesta lei no prazo de cento e

oitenta dias.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Cássio Soares

Justificação: Em julgamento de extrema relevância, a Quarta Turma do Superior

Tribunal  de  Justiça  manteve  a  decisão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Paraná,  que

responsabilizou  a  empresa  fabricante  pelos  danos  ambientais  decorrentes  do
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descarte de garrafas PET. A fabricante foi condenada pela justiça a recolher garrafas

deixadas pelos consumidores em ruas, córregos ou qualquer outro lugar impróprio e

também a informar  procedimento  de  recompra  no rótulo  dos  produtos.  A decisão

ainda  abriu  precedente  importante  ao  determinar  a  destinação  de  20% da  verba

publicitária em campanhas educativas.

O presente projeto de lei alinha o arcabouço legal relativo ao tema aos novos rumos

da  justiça,  trazendo  a  responsabilidade  das  fabricantes  pelo  correto  descarte  de

produto tão caro às entidades que tratam da reciclagem dos resíduos.

Ainda,  é  de  excepcional  importância  o  incentivo  imposto  pela  lei,  que obriga  a

destinação  de  20%  da  verba  publicitária  para  a  educação  ambiental  dos

consumidores do produto, conscientizando a população da necessidade do correto

descarte  das  garrafas  PET  após  o  uso  e  das  ferramentas  disponibilizadas  para

recolhimento adequado do produto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.070/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.921/2015

Declara patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado a manifestação musical

Viola Caipira Mineira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  patrimônio  histórico,  cultural  e  imaterial  do  Estado  a

manifestação musical Viola Caipira Mineira.

Art. 2º – Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para o registro

do bem cultural de que trata esta lei, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15 de abril

de 2002.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

João Alberto

Justificação: A proposição pretende declarar a manifestação musical Viola Caipira

Mineira patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. Para ressaltar a importância

da viola caipira na cultura mineira, consultamos o pesquisador João Araújo, que muito
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contribuiu  com  pesquisa  de  dados  históricos  para  justificar  a  propositura  e  a

relevância do presente projeto.

Segundo João Araújo “a viola deveria estar para Minas Gerais assim como a Bossa

Nova está para o Rio de Janeiro!”.

Em seu estudo, o pesquisador afirma que a viola de dez cordas – ou viola brasileira,

ou ainda viola caipira, como é conhecida pela maioria das pessoas – é o instrumento

mais importante para a cultura brasileira.

A viola tem atuação marcante em nossa música desde o início da colonização,

quando foi trazida para o Brasil pelos jesuítas, até os dias atuais. Segundo consta, foi

o  primeiro  elo  de  aproximação  com  os  índios,  que,  atraídos  pela  sonoridade,

começaram a  se  aproximar  para  depois  cantar  e  tocar  seus  instrumentos  juntos,

estabelecendo-se, assim, o início da conexão com o homem branco que depois o

colonizaria.

Um pouco adiante no tempo, a viola foi a principal companhia de desbravadores,

tropeiros,  tocadores  de  gado e  bandeirantes  que tocavam viola  por  alegria  e  por

saudade, nos pontos de pouso e alimentação, onde nasceram grandes cidades.

No ciclo do ouro e do diamante (século XIX), quando as “minas gerais” eram o

centro comercial do país, registra-se a chegada de mais violas vindas de Portugal,

além de outros tocadores e fabricantes do instrumento.

No início do  século  XX,  pelo  empreendimento visionário  de  Cornélio  Pires,  que

iniciou a produção fonográfica genuinamente brasileira a partir de nossas modas de

viola, abriu-se um enorme filão de mercado até hoje ainda muito explorado.

Apesar da grande influência estrangeira, especialmente a invasão do estilo country

americano, a viola caipira sobrevive até hoje e influenciou carreiras respeitadas no

mundo todo, ao mesmo tempo que continua praticamente intacta no interior do país

por  simples  amor  às  raízes  ou  em  manifestações  folclóricas,  como folia  de  reis,

congados, marujadas e outras.

Segundo  demonstra  a  pesquisa  “Viola  Urbana”,  nos  últimos  15  anos  é  o

instrumento que mais cresce em novos adeptos, simpatizantes, mercados e espaços

de mídia no mundo inteiro.

Naturalmente que hoje em dia a nova viola está presente em quase todo o território
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nacional e – como não poderia deixar de ser – tem grande incidência em São Paulo,

atualmente o maior centro comercial brasileiro.

O paulista Paulo Freire, um dos maiores expoentes da viola atual, não deixa de

afirmar:  “aprendi  mesmo a  tocar  viola  foi  no  interior  de  Minas  Gerais.  Fui  pra  lá

aprender com os mestres ribeirinhos da região do Urucuia”.

Em um dos mais conhecidos livros sobre o tema, Música caipira, da roça ao rodeio,

Rosa Nepomuceno afirma: “Se São Paulo produz, grava e lança muita gente, Minas

Gerais é o maior celeiro de mestres da viola”.

Em termos de expoentes históricos, são mesmo de Minas Gerais os violeiros mais

importantes do Brasil, excetuando-se apenas o sul-mato-grossense Almir Sater, que,

por  sua  grande  exposição  na  mídia  televisiva,  é  hoje  o  mais  conhecido  violeiro

brasileiro. Muito antes de Almir, o falecido Renato Andrade – considerado pela maioria

o mais virtuoso entre os violeiros de todos os tempos – já corria o mundo tocando em

salas de concerto com sua viola mágica, executando as mais variadas e complexas

peças,  desde  homenagens  às  culturas  estrangeiras  até  os  nossos  toques  mais

típicos, para o mundo aplaudir.

A nossa folia de reis – tradição mineira presente também em outros estados – ficou

famosa com o Cálix bento, gravado por Mílton Nascimento a partir da adaptação do

genial  Tavinho  Moura,  um  dos  maiores  pesquisadores  e  divulgadores  de  toques

tradicionais de viola interiorana mineira, e dos que mais influenciou outras carreiras

de  violeiros  brasileiros.  Falando  em  influenciar  outras  carreiras,  Tião  Carreiro,  o

inventor do pagode de viola, hoje tem centenas de seguidores e admiradores. Téo

Azevedo, com mais de 50 anos de estrada, é um dos maiores produtores do Brasil

em número de lançamentos e revelou para o mundo o Beethoven do Sertão, Zé Coco

do  Riachão,  aclamado  na Europa  e  que recebeu  destaque  na  importante  revista

americana Guitar Player.

Hoje, com status de doutorado em música, os mineiros Roberto Corrêa e Ivan Vilela

têm  carreiras  consolidadas  e  respeitadas  internacionalmente  e  podem  ser

considerados os maiores destaques brasileiros, pela  somatória de realizações em

suas carreiras, como discos, livros, palestras, participações em mídia e vários outros.

Muitos outros mineiros são motivo de orgulho para o nosso Estado pelo Brasil afora,
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como Braz da Viola, Moreno & Moreninho, Zé Mulato & Cassiano, Pena Branca &

Xavantinho, enfim: uma grande e qualificada lista.

Infelizmente, a esmagadora maioria desses talentos teve que buscar fora de Minas

Gerais  o  reconhecimento  e  a  ascensão  em  suas  carreiras,  comprovadamente

valiosas  ao  nosso  Estado.  Atuando  em  Belo  Horizonte,  atualmente  nomes  como

Pereira da Viola e Chico Lobo merecem destaque por suas carreiras consistentes,

inclusive  com  atuações  fora  do  Brasil.  Bons  trabalhos  vêm  despontando

nacionalmente  sem  sair  de  Minas,  como  os  músicos  Fernando  Sodré,  Rodrigo

Delage, Tarcísio Manuvéi, Victor Batista e outros.

São  várias  participações  em  programas  nacionais  de  TV,  várias  indicações  e

prêmios nacionais de música e grammys latinos, várias apresentações em palcos de

todo o Brasil. E ações importantes em andamento continuado, como o Prêmio Rozini

de Excelência da Viola – 3 edições coordenadas pelo Instituto Brasileiro da Viola

Caipira,  sediado  em  Belo  Horizonte;  o  festival  nacional  Voa  Viola  –  2  edições

coordenadas por Roberto Corrêa a partir de Brasília; o projeto Viva Viola, que reúne

os violeiros mineiros Bilora, Chico Lobo, Gustavo Guimarães, Joaci Ornelas, Pereira

da Viola  e  Wilson Dias  –  2  CDs  gravados  e  quatro  anos  de apresentações;  e  o

encontro Mil Violas – coordenado pela Viola de Nóis Produções, de Uberlândia, que

busca o registro no  Guiness Book, como recorde mundial  de número de violeiros

juntos em uma mesma apresentação.

Os violeiros mineiros João Araújo e Chico Lobo acabam de ser receber o prêmio

nacional  de  Profissionais  da  Música,  respectivamente  como  “melhor  produtor

artístico” e “melhor intérprete”, em premiação votada pelos próprios profissionais do

segmento em todo o Brasil, infelizmente com poucos mineiros indicados.

Como  demonstrado,  o  movimento  da  viola  mineira  tem  muito  mais

representatividade numérica, histórica e de penetração artística do que o consagrado

Clube da Esquina – o qual, por ter sido assumido e divulgado com ênfase pela nossa

mídia e pelo próprio Estado, é merecidamente um dos maiores orgulhos nacionais

para Minas Gerais.

E, assim como o Rio de Janeiro se orgulha da bossa nova, deveria a viola mineira

ser comemorada com louvor pelos mineiros – pois falar desses movimentos é falar
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das  carreiras  de  seus  principais  expoentes,  dando  reconhecimento  e  incentivo  a

todos aos seus conterrâneos.

Outros estados brasileiros jamais poderão dar o crédito correto às realizações da

viola, visto que cabe primeiro a Minas Gerais valorizar as grandes realizações de seu

povo.

Em vista do exposto, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação

deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 1.922/2015

Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de venda, os imóveis que especifica,

situados na região de Venda Nova, Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  alienar,  por  meio  de  venda,  aos

respectivos ocupantes, detentores da posse precária, os imóveis advindos da extinta

Fundação Tiradentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, relacionados no

anexo desta lei.

Art. 2º – Para ter direito a adquirir o imóvel, seu ocupante deverá comprovar residir

no local há, pelo menos, dez anos, mediante a apresentação da quitação de água,

luz, impostos ou taxas incidentes sobre o imóvel.

Art. 3º – Serão considerados no cálculo do valor de venda de cada imóvel:

I – o valor venal do imóvel;

II – a situação social e econômica de seu ocupante;

III – as benfeitorias e acréscimos realizados.

Art.  4º  –  No  momento  de  lavratura  do  registro  público  do  imóvel  em nome do

beneficiário,  deverá  ser  averbada  a  proibição  de  venda  ou  cessão  do  imóvel  a

terceiros até o pagamento integral do bem, à exceção de falecimento do titular do

imóvel e de sua transferência para os herdeiros.

Art. 5º – Os recursos provenientes da alienação dos imóveis a que se refere o art.

1º serão aplicados de acordo com o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal

nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2015)

* – A tabela que contém a descrição, área, localização e registro dos imóveis de que

trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2015, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

12.6.2015.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Fundação Tiradentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

teve  sua  instituição  autorizada  pela  Lei  nº  4.440,  de  1967,  com  a  finalidade  de

planejar, executar e administrar a construção de casas ou moradias para locação ou

venda aos integrantes da Polícia Militar.

Em 1983, foram firmados contratos de locação para alguns imóveis localizados no

Bairro São Pedro, atual Bairro Minas Caixa, mediante pagamento com desconto em

folha ou via depósito bancário.

Com a extinção da referida fundação, autorizada pela Lei nº 10.222, de 1990, seu

patrimônio foi revertido ao Estado de Minas Gerais, passando a ser administrado pela

Diretoria de Promoção Social da PMMG, que solicitou aos moradores a assinatura de

termo de distrato do contrato até então vigente, além de termo de cessão de uso,

válido por cinco anos.

Em 1992, os militares receberam documento, assinado pelo comandante da PMMG

declarando  que  os  imóveis  estavam  desocupados  e,  por  isso,  à  disposição  da

Secretaria  de  Administração.  Em  decorrência  desse  fato,  os  moradores  tentaram

agendar reuniões com os responsáveis pelos imóveis, mas não receberam respostas.

Em 1997, solicitamos a constituição de uma comissão de negociação, com o intento

de viabilizar a compra desses imóveis por seus ocupantes, tendo em vista que, em

caso semelhante, no Município de Unaí, após intensa negociação entre o comando

da PMMG, a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais e os moradores,

foi encontrada uma solução que atendeu aos diferentes lados da questão. Entretanto,

também não houve encaminhamento da solicitação.

Recentemente, em março deste ano, um dos moradores foi notificado pela Diretoria

de  Educação  Escolar  e  Assistência  Social  da  PMMG  para  que  deixasse  sua
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residência  no  prazo  de  30  dias,  sob  pena  de  responder  a  ação  judicial  e

administrativa.

Assim, os moradores serão compelidos a deixar suas residências, após mais de 30

anos  ocupação,  quando  muitos  já  são  aposentados  e  idosos,  alguns  com  saúde

debilitada e com pouca condição de reestruturar suas vidas.

Como  o  desejo  desses  militares  sempre  foi  regularizar  a  situação,  estamos

apresentando o projeto de lei em tela, que autoriza o Poder Executivo a alienar por

meio de venda, aos respectivos ocupantes, detentores da posse precária, os imóveis

advindos  da  extinta  Fundação  Tiradentes  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas

Gerais.

Para garantir que o negócio a ser realizado esteja de acordo com as necessidades

do Estado e as  possibilidades de seus ocupantes, propomos que os beneficiários

comprovem residir no local há, pelo menos, dez anos, e que sejam considerados, na

composição do valor de venda dos imóveis, além de seu valor venal, a situação social

e econômica de seus ocupantes e as benfeitorias e acréscimos realizados. Ainda, o

adquirente não poderá se desfazer do imóvel até completar seu pagamento.

Por fim, a proposição prevê que os recursos provenientes da alienação dos imóveis

sejam aplicados de acordo com o disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal nº

101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dispositivo veda a aplicação da

receita de capital derivada da alienação de bens para o financiamento de despesa

corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio

dos servidores públicos.

Diante da importância social dessa proposta, contamos com o apoio dos demais

pares a 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 1.923/2015

Institui o Dia do Genealogista Mineiro e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  instituído  o  Dia  do  Genealogista  Mineiro,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 20 de novembro.
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Art.  2º  – Na  semana  comemorativa  do  Dia  do  Genealogista  Mineiro,  serão

promovidos pelo poder público estadual, por entidades de direito público ou privado,

em ações conjuntas ou não, iniciativas e eventos que visem divulgar, nos diversos

segmentos da sociedade mineira, a importância do estudo da genealogia como eficaz

instrumento para o resgate, a preservação e o fortalecimento das raízes e dos laços

de união das famílias mineiras.

Parágrafo  único  – No que se  refere  ao  caput deste  artigo,  será  dada absoluta

prioridade para a edição, a divulgação e a proteção de obras e acervos bibliográficos

de caráter eminentemente genealógico, como forma de fortalecimento da identidade

social e cultural do Estado e da população mineira.

Art. 3º  – Como parte das comemorações de que trata o art. 1º desta lei, ficam os

poderes  públicos  estaduais  autorizados  a  realizar  solenidades  que  visem

homenagear  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  tenham  se  destacado  na  defesa  e

difusão da importância da genealogia no Estado.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Roberto Andrade

Justificação: Entre as obrigações legais do poder público estão a defesa e difusão

dos mais diversos aspectos das manifestações culturais de seu povo. A genealogia é,

inegavelmente, uma prática científica e cultural eficaz no resgate, no fortalecimento e

na dinamização daquela que é a cellula mater deste Estado e da nação brasileira, a

família.

A escolha da data – 20 de novembro – se faz em razão do nascimento do Cônego

Raimundo Otávio da Trindade, filho de José Pereira da Trindade e de Maria Belmira

da Trindade, um dos mais eminentes genealogistas brasileiros.

Diante do exposto, pela importância do tema e pelo merecimento do homenageado,

esperamos contar com o apoio dos nobres integrantes desta augusta Casa para a

aprovação deste projeto de lei.

Vale lembrar que a República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente

pela repartição de competências entre a União, os estados, o Distrito Federal e os

municípios,  todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,
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desfrutando  de  competência  legislativa  própria,  respeitados  os  limites  materiais

estampados no ordenamento jurídico.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

não constitui assunto de competência privativa da União ou do município e pode ser

objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer das entidades componentes do

sistema federativo. Dessa forma, não há como negar a autonomia constitucional do

Estado para a edição de normas sobre a matéria.

Cumpre esclarecer que o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo, do Legislativo e

do Tribunal de Contas não faz menção à matéria que ora examinamos. Infere-se,

portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a  iniciativa  da

proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.924/2015

Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que liga o Município de Araújos

à Rodovia BR-262.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG –, o trecho com

extensão de 18km (dezoito quilômetros) que liga o Município de Araújos à Rodovia

BR-262.

Art.  2º – O trecho transferido a que se refere o art.  1º  será incluído no sistema

rodoviário estadual.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Fábio Avelar Oliveira

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade transferir para o Estado, sob a

responsabilidade do DER-MG, o trecho de rodovia que liga o Município de Araújos à

BR-262, situado na Região Centro-Oeste do Estado.

Atualmente,  essa região  encontra-se em acelerado desenvolvimento  econômico,
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despontando  no  cenário  mineiro  como  grande  produtora  industrial.  No  entanto,

padece de sérios problemas no setor rodoviário, cuja estruturação é essencial para o

escoamento da produção, bem como para a facilidade, a rapidez e a segurança na

movimentação dos cidadãos.

Nesse contexto,  é  de  extrema importância  a  transferência  desse trecho para  a

administração  estadual,  que  detém  uma considerável  previsão  orçamentária  para

estruturação, recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Assim, ainda que a Lei nº 11.403, de 1994, já autorize o DER-MG a estabelecer

formas  de  cooperação  com  os  municípios  para  implementar  políticas  rodoviárias,

necessária é a outorga desta Casa, uma vez que tal proposta vem consubstanciar na

lei a expressão de uma vontade política dessa região.

Assim, sem querer interferir  na competência do DER-MG, garantida em lei, nem

dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a

transferência de fato do trecho que liga o Município de Araújos à BR-262, este projeto

vem  apenas  conceder  publicidade  e  legalidade  a  um  anseio  tão  importante  e

necessário para o desenvolvimento da região.

Em face de tais considerações, esperamos o apoio e a compreensão dos nobres

pares para a aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.925/2015

Altera a Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, para incluir o financiamento de

iniciativas e projetos voltados à pessoa com deficiência entre as finalidades do Fundo

Estadual de Defesa de Direitos Difusos – Fundif.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 14.086, de 6 de dezembro de 2001, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

§ 1º – O Fundif  tem por objetivo promover a reparação dos danos causados ao

meio  ambiente,  a  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,  histórico,  turístico,

paisagístico  e  a  outros  bens  ou  interesses  difusos  e  coletivos,  bem  como  ao
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consumidor, em decorrência de infração à ordem econômica, e o financiamento de

iniciativas e projetos voltados à acessibilidade da pessoa com deficiência.

(...)

III  –  examinar  e  aprovar  projetos  voltados  à  acessibilidade  da  pessoa  com

deficiência.”.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa – Duarte Bechir.

Justificação:  Esta proposição  tem por  objetivo  alterar  a  Lei  nº  14.086,  de  6  de

dezembro de 2001, para incluir o financiamento de iniciativas e projetos voltados à

pessoa com deficiência entre as finalidades do Fundo Estadual de Defesa de Direitos

Difusos – Fundif.

A  proposição  se  justifica  considerando  que  devemos  oferecer  a  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 da pessoa com deficiência, pois são direitos difusos dessas pessoas.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.926/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 284/2011)

Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba é uma

organização  sem  fins  lucrativos,  cuja  finalidade  é  estudar,  coordenar,  proteger  e
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representar  legalmente  os  interesses  dos  servidores  públicos  municipais  da

administração  direta,  indireta,  autárquica  e  fundacional,  inclusive  da  Câmara

Municipal de Uberaba.

A entidade, desde sua fundação, vem atendendo, além de todo o funcionalismo

municipal de Uberaba, que atualmente representa quase oito mil servidores, toda a

população uberabense.

Na sede, são disponibilizados advogados para orientarem os servidores e, caso

necessário,  ingressarem  com  as  devidas  ações  judiciais,  auxiliando  pessoas  que

tiveram  seu  direito  lesado.  Além  disso,  semanalmente,  é  oferecido  atendimento

odontológico a todos os filiados e aos moradores do bairro.

À frente desse projeto, estão pessoas de idoneidade incontestável e que realizam

um  trabalho  sério,  sempre  atentas  às  disposições  estatutárias  da  entidade,  suas

finalidades e objetivos.

Com o intuito de incentivar trabalhos sociais prestados gratuitamente por pessoas

de reputação ilibada e com o fim único de promover o bem-estar social, solicito o

apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.927/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 281/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São Jorge, com

sede no Município de Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

São Jorge, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

8/8/1991, a Associação tem por objetivos: representar seus associados judicialmente
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e extrajudicialmente; promover atividades sociais,  esportivas,  recreativas,  culturais,

cívicas e intelectuais objetivando incrementar e estimular o espírito de solidariedade

comunitária  entre  todos  os  seus  associados;  convencionar-se  com  órgão  público

municipal, estadual ou federal visando à consecução de suas finalidades; promover

ciclos de estudos, debates e discussões objetivando a formação e conscientização de

seus associados nas áreas de sua atuação; tomar assento nos conselhos municipais

de democracia participativa, entre os quais os da Saúde, da Segurança e da Criança

e  do  Adolescente,  bem  como  quaisquer  outros,  buscando  a  participação  na

construção das políticas públicas voltadas para áreas de interesse dos associados;

incentivar a organização dos seus associados priorizando as formas associativas e

cooperativas  fundadas  nos  princípios  da  economia  popular  solidária;  incentivar  o

debate acerca da agricultura urbana e periurbana como alternativa de geração de

renda e emprego; conhecer, incentivar e catalogar todas as manifestações culturais e

folclóricas  do  município;  discutir,  participar  e  exigir  a  implementação  de  políticas

públicas que visem fomentar as manifestações culturais e folclóricas do município;

incentivar e buscar o intercâmbio e a integração econômica, cultural e social entre os

bairros  e  as  comunidades  rurais;  incentivar  a  conscientização  ambiental  com  a

implementação de projetos, como reciclagem e coleta seletiva de lixo, entre outros.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  12.972,  de

27/7/1998.

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

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.928/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 280/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Regional de São Domingos, com sede no

Município de Espera Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  de  São

Domingos, com sede no Município de Espera Feliz.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

13/5/2002, a associação tem por objetivos promover, apoiar, coordenar e orientar toda

e qualquer iniciativa que vise ao desenvolvimento da comunidade. Promove ainda a

cooperação entre pessoas e entidades, com o objetivo de alcançar melhorias para a

comunidade.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  12.972,  de

27/7/1998.

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

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.929/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 32/2011)

Declara de  utilidade pública  a  Associação Atlética  Juventus Minasnovense,  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  Atlética  Juventus

Minasnovense, com sede no Município de Minas Novas.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A  Associação  Atlética  Juventus  Minasnovense  vem  prestando

relevantes  serviços  ao  promover  atividades  sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,

dedicando-se especialmente ao futebol.  Sendo declarada de utilidade pública, terá
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maiores facilidades para desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos

nobres  deputados  para  a  aprovação  deste  projeto,  considerando  ainda  que  a

associação preenche os requisitos previstos pela legislação em vigor.

– 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 1.930/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 12/2011)

Dispõe sobre a forma de discriminação dos impostos incidentes nas mercadorias e

nos serviços.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  notas  fiscais  emitidas  no  Estado  deverão  conter  discriminação,

detalhada e visível, dos valores de todas as modalidades de impostos incidentes nas

mercadorias e nos serviços, de forma a deixar transparente ao consumidor a quantia

paga por cada um deles.

Art.  2º  – A inobservância  do  disposto  no  art.  1º  sujeitará  o infrator  às  sanções

administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 1990, a serem aplicadas pelos

órgãos  de  proteção  e  defesa  do  consumidor  competentes,  sem  prejuízo  das

eventuais sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados

da data de sua publicação, indicando os órgãos e as unidades responsáveis pelo seu

fiel cumprimento.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Tanto os consumidores quanto os comerciantes e empresários clamam

pela  clareza na discriminação dos valores relativos  a  cada imposto  incidente  nas

mercadorias e nos serviços. Trata-se de uma maneira de dar transparência ao efetivo

valor cobrado e ao valor destinado aos impostos.

Este projeto se encontra em consonância com a competência concorrente atribuída
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aos estados para legislar sobre matéria de defesa do consumidor, nos termos do art.

24, V, da Constituição Federal.

Também merece destaque o fato de esta proposição possuir natureza jurídica de

regra  de  defesa  do  consumidor,  e  não  de  regra  tributária,  já  que  não  modifica,

tampouco disciplina, qualquer imposto. Apenas obriga a esclarecer ao consumidor o

valor que está pagando de tributos.

Nosso objetivo é propor um instrumento de cidadania, pois ficará claro ao cidadão

mineiro o valor que, diariamente, transfere para os cofres públicos.

– 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 1.931/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 22/2011)

Torna obrigatória a comunicação dos repasses de recursos financeiros estaduais

para  os  municípios  às  respectivas  câmaras  municipais  e  a  disponibilização,  na

internet,  de informações sobre as atividades da administração pública, sob o título

Minas Transparente, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas,

as empresas públicas e as sociedades de economia mista estaduais ficam obrigados

a  comunicar  à  câmara  municipal  os  repasses  de  recursos  por  eles  efetuados,  a

qualquer título, para o respectivo município.

§ 1º – A comunicação de que trata o caput deste artigo conterá:

I – o valor total do repasse;

II – a destinação dos recursos;

III  –  o  número  e  o  prazo de vigência  do  convênio celebrado com o  município,

quando couber;

IV – o prazo para prestação de contas, quando for o caso.

§ 2º – A comunicação a que se refere este artigo será postada até cinco dias úteis

após a liberação dos recursos.

§ 3º – Os dados constantes na comunicação a que se refere este artigo serão

divulgados na forma prevista no art. 2º desta lei.
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Art. 2º – O município beneficiado pelo repasse dos recursos mencionados nesta lei

dará publicidade da comunicação de que trata o art. 1º no prazo de cinco dias úteis

contados de seu recebimento, por meio da imprensa ou de boletim oficial.

Art. 3º – O Poder Executivo disponibilizará, na página do governo do Estado na

internet, no prazo de cinco dias úteis contados da data da liberação dos recursos, os

dados referentes a:

I  –  repasses  relativos  às  parcelas  do  produto  da  arrecadação  de  impostos  de

competência do Estado pertencentes aos municípios, nos termos dos incisos III e IV

do art. 158 da Constituição da República;

II – transferências feitas aos municípios em cumprimento ao disposto no § 3º do art.

159 da Constituição da República;

III – repasses de recursos federais cuja transferência fique a cargo do Estado.

Parágrafo único – Os dados a que se refere este artigo deverão conter:

I – o valor do último repasse ou transferência ocorridos;

II – o valor discriminado por mês e o acumulado até o mês anterior do exercício em

curso;

III – o valor discriminado por mês e o total dos cinco exercícios anteriores.

Art. 4º – Fica assegurado a todo cidadão o direito à obtenção, por meio da internet,

de informações sobre as atividades da administração pública, ressalvadas aquelas

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

§ 1º – Para os fins do disposto no caput deste artigo, o Estado manterá endereço

eletrônico para acesso direto dos cidadãos.

§ 2º – As solicitações de informação feitas por meio do endereço eletrônico serão

registradas, analisadas, respondidas e arquivadas.

Art.  5º  –  Os  atos  administrativos  referentes  à  celebração,  por  órgão  da

administração direta ou entidade da administração indireta do Estado, de convênio

em que esteja prevista a liberação de recursos serão publicados no órgão oficial dos

Poderes do Estado até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura ou

na data da liberação dos recursos, se esta ocorrer primeiro.

§ 1º – A publicação a que se refere o  caput deste artigo ocorrerá em seção ou

subseção específica, com título distinto constante no sumário e com diagramação que

facilite sua localização e leitura.
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§ 2º – A publicação a que se refere este artigo conterá:

I – o nome do órgão repassador dos recursos;

II – o nome do município recebedor dos recursos;

III – o número do convênio;

IV – o objeto do convênio;

V – o valor total do convênio e da parcela que estiver sendo liberada, quando for o

caso.

Art. 6º – Os Poderes, os órgãos e as entidades da administração pública estadual

disponibilizarão e manterão atualizadas na internet as seguintes informações:

I  –  resumo dos  contratos  realizados  por  órgão  ou  entidade,  com  os  seguintes

dados:

a) objeto do contrato;

b) valor do contrato;

c) número do processo de licitação ou de sua dispensa ou inexigibilidade;

d) valor do empenho;

e) data da publicação do contrato no órgão oficial dos Poderes do Estado;

II – valor da remuneração paga pelo órgão ou entidade aos agentes públicos ativos

e inativos, discriminado por cargo, emprego ou função, especificando-se a quantidade

de ocupantes de cada cargo, emprego ou função;

III – investimentos do Estado nos mais diversos setores, que incluirão os valores

orçados, as atualizações monetárias porventura efetuadas, o estágio de execução de

obra ou de investimento e do processo licitatório, com a identificação da empresa

contratada, dos municípios envolvidos, do valor total e do valor desembolsado;

IV  –  relatórios  sucintos,  em  linguagem  acessível,  sobre  a  situação  econômico-

financeira do Estado;

V – informações sobre a execução orçamentária e financeira do Estado, políticas e

programas  setoriais  e  globais,  com  dados  discriminados  segundo  as  diversas

políticas públicas.

§ 1º – Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta

do Poder  Executivo devem gerar  e tornar  disponíveis  dados relativos à execução

orçamentária  e ao desenvolvimento  das ações  de sua competência,  observado  o

disposto nesta lei, para utilização de qualquer interessado.
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§ 2º – Cada órgão e entidade exporá suas informações em sua página na internet

de forma clara, padronizada, atualizada e que possibilite acesso fácil e rápido.

§ 3º – A alimentação dos dados deverá ser feita até o sétimo dia útil de cada mês.

§  4º  –  Os  dados  disponíveis  em  forma técnica  deverão  ser  acompanhados  de

informativos que facilitem a compreensão das pessoas leigas.

§ 5º – Os órgãos e as entidades devem tomar as medidas necessárias para garantir

que as informações sejam prestadas de forma eficiente e na periodicidade adequada.

§ 6º – A consistência dos dados oferecidos via internet, nos termos desta lei, será

controlada  pelas  chefias  dos  próprios  órgãos  e  entidades  que  os  puserem  à

disposição.

§ 7º – As informações serão organizadas por microrregiões e regiões, englobando

dados sobre as ações do governo que afetam seus municípios.

Art. 7º – Os serviços de atendimento ao cidadão terão, no todo ou em parte, sua

versão na internet.

Art. 8º – Serão divulgadas na página da internet de cada órgão ou entidade que

compõe a administração pública estadual as decisões dos recursos administrativos

apresentados, no prazo máximo de cinco dias úteis contados a partir da decisão.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 – Fica revogada a Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Esta  proposição  visa  precipuamente  à  democratização  das

informações,  com  o  objetivo  de  contribuir  para  a  efetivação  dos  princípios  da

moralidade e da publicidade, que devem nortear a administração pública.

Tramitou  nesta  Casa  Legislativa  proposta  com  o  mesmo  intuito,  na  legislatura

anterior. De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei nº 54/2003

recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões, mas não tinha sido votado ao

final da legislatura.

Na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  o  projeto  recebeu

substitutivo em parecer apresentado pelo competente deputado Sebastião Helvécio.

É  justamente  nesse  texto  substitutivo  que  nos  inspiramos  para  redigir  esta

proposição.
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Em suma, o projeto de lei, que esperamos seja aprovado, tem o intuito de conferir

maior  transparência  aos  atos  praticados  pela  administração,  estabelecendo  para

todos os órgãos e entidades a obrigação de disponibilizarem:

a) informações às câmaras municipais sobre repasses de recursos do Estado aos

municípios,  oriundos  de transferências  obrigatórias  ou  voluntárias,  as  quais  serão

veiculadas também na internet;

b) informações de interesse público, tais como dados sobre licitações, contratos e

convênios;

c) a relação das obras em execução e respectivas empresas contratadas;

d) a remuneração paga aos agentes públicos, discriminada por cargos e número de

servidores neles lotados;

e)  relatórios  sucintos  e  em  linguagem  acessível  sobre  a  situação  econômico-

financeira do Estado;

f) informações sobre a execução orçamentária e financeira do Estado, políticas e

programas  setoriais  e  globais,  com  dados  discriminados  segundo  as  diversas

políticas públicas.

É  certo  que  somente  com  a  disponibilização  de  informações  sobre  os  atos

praticados  será  possível  ampliar  a  participação  da  população,  exercer  o  controle

social e a fiscalização. Não há maneira mais eficaz de fiscalizar do que o controle,

feito  diretamente  pelos  cidadãos,  dos  atos  praticados  pela  administração pública.

Entretanto, esse controle somente é possível se o cidadão dispõe de instrumentos

que tornem os atos praticados realmente transparentes, de conhecimento público.

Além de estar ancorada em princípios constitucionais, a proposta encontra amparo

na Lei de Responsabilidade Fiscal,  que, ao tratar do controle e da fiscalização da

gestão dos recursos públicos, dispôs que “a transparência será assegurada mediante

incentivo à participação popular e a divulgação de dados referentes à gestão fiscal

em meios eletrônicos”.

A redação proposta, que, como relatado, já foi objeto de discussão nas comissões

da  Assembleia,  disciplina  toda  a  matéria  relevante  para  a  transparência  na

administração pública, consolidando atos e iniciativas dispersas e incompletas em

leis, decretos, resoluções e portarias de diversos órgãos que já disponibilizam dados

na internet e em publicações impressas.
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Por essas razões, faço um apelo aos ilustres pares pela aprovação deste projeto a

bem da transparência na administração pública.

– 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 1.932/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 24/2011)

Dispõe sobre o encaminhamento de relatório semestral de atividades desenvolvidas

pelos  órgãos  e  pelas  entidades  componentes  da  administração  pública  direta  e

indireta  dos  Poderes  do  Estado,  do  Tribunal  de  Contas  e  do  Ministério  Público

Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta de

qualquer  dos Poderes do Estado,  o Ministério  Público e o Tribunal  de Contas do

Estado encaminharão, semestralmente, à Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, relatório de suas atividades desenvolvidas nos períodos de 1º de janeiro a 30

de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro de cada ano.

§ 1º – O relatório deverá ser encaminhado no prazo de até noventa dias após o

término de cada semestre.

§ 2º – Para os fins desta lei, consideram-se:

I – órgãos:

a) as Secretarias de Estado;

b) a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG;

c) os Tribunais de Justiça e de Alçada;

d) o Tribunal de Contas;

e) o Ministério Público;

f) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

II – entidades:

a) as sociedades de economia mista;

b) as empresas públicas;

c) as autarquias;
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d) as fundações;

e) as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado.

Art. 2º – O relatório, que deverá ser assinado pelo responsável pelo órgão ou pela

entidade, deverá conter os seguintes dados e informações :

I – denominação, endereço, telefone e síntese das competências do órgão ou da

entidade;

II – nome (s) do (s) responsável (eis) pelo órgão ou pela entidade;

III – número total aproximado de agentes públicos na ativa lotados e à disposição

do órgão ou da entidade, bem como o total de agentes terceirizados;

IV – número total aproximado de agentes públicos à disposição de outros órgãos e

entidades  das  três  esferas  de  governo,  bem  como  da  iniciativa  privada,

especificamente;

V – número total de cargos comissionados e de função de confiança, especificando-

se, na forma percentual, a natureza jurídica desses cargos, se de recrutamento amplo

ou de recrutamento limitado;

VI  – síntese dos programas, dos projetos e das obras a cargo do órgão ou da

entidade, constando:

a) estágio de desenvolvimento;

b) motivo da paralisação, se for o caso;

c) custo total das obras, dos projetos ou dos programas em execução pelo órgão ou

pela entidade e o valor efetivamente alocado no semestre a que se refere o relatório.

§ 1º – As sociedades de economia mista deverão informar, na forma percentual, a

participação acionária do Estado nas ações com direito a voto.

§ 2º – As empresas públicas deverão informar, na forma percentual, a composição

do capital social do Estado na entidade, bem como a dos demais sócios.

§ 3º – As informações de que tratam os parágrafos anteriores serão feitas com base

nos dados do último dia do mês de cada semestre.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  referência  visa  dar  maior  transparência  às
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atividades dos órgãos e das entidades da administração pública estadual,  indo ao

encontro  do  disposto  nos  arts.  37  da  Constituição  Federal  e  13  da  Constituição

Estadual,  que  tratam  dos  princípios  da  administração  pública,  entre  os  quais  se

encontra o da publicidade de seus atos.

Há que ressaltar ainda que, de acordo com o art. 73 da Constituição Estadual, os

atos  das  unidades  administrativas  dos  Poderes  do  Estado  e  de  entidade  da

administração  indireta  estão  sujeitos  ao  controle  externo,  a  cargo  da  Assembleia

Legislativa.

O art. 74 do mesmo Diploma Legal determina a fiscalização operacional dos órgãos

e  das  entidades  pela  Assembleia  Legislativa,  observando-se  a  legalidade,

legitimidade,  economicidade  e  razoabilidade  de  ato  gerador  de  receita  ou

determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou

obrigação, sendo, portanto, imprescindível para o exercício da função constitucional

do Poder Legislativo mineiro o envio das informações mencionadas neste projeto de

lei.

Pelo exposto, conto com os nobres colegas para a aprovação desta proposição de

lei, cujo objetivo é subsidiar o trabalho desta Assembleia Legislativa.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.933/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 25/2011)

Altera  dispositivo  da  Lei  nº  6.367,  de  26  de  dezembro  de  1975,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso VI do art. 114 passa a ter a seguinte redação:

“Art. 114 – (...)

VI – aos eventos que visem às promoções de caráter recreativo ou de natureza

esportiva amadora.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

no exercício financeiro subsequente.
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Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A pretensão que nos move, ao apresentar este projeto, está vinculada

à ampliação e ao incentivo das práticas esportivas.

Na  forma  vigente  das  isenções  elencadas  no  art.  114  do  Código  Tributário,  a

hipótese  de  incidência  da  taxa  de  segurança  pública  atinge  não  só  os  eventos

esportivos  oficiais  como  também  os  amadores,  quando  o  evento  exija  o  serviço

operacional de polícia ostensiva.

Os estudos sociológicos nos mostram que quanto menos incentivo seja dado às

práticas esportivas, mais campo se abre para a violência.

Em  contraposição  aos  objetivos  maiores  de  nosso  Estado,  o  dispositivo  legal

incentiva situações totalmente contrárias ao bem comum.

A exigência do pagamento da taxa para a cobertura dos serviços de policiamento,

inclusive  para  os  eventos  esportivos  amadores,  resulta  em  obstáculos  ao

desenvolvimento desses eventos.

Menos  incentivo  ao  esporte  implica  incremento  dos  níveis  de  violência.  Mais

violência,  mais  insegurança.  Incentiva-se,  indiretamente,  pelo  próprio  dispositivo

legal, a violência que o Estado tem a incumbência de combater.

A segurança é um valor e um princípio basilar da estrutura do estado democrático

de direito.  O  pacto  contratual  firmado entre  poder  público  e  governados  reflete  a

situação implicitamente projetada na relação de obediência existente entre o aparato

estatal  e  a  sociedade  civil.  Percebe-se  que  abrimos  mão  de  nossas  liberdades,

submetendo-nos aos  regramentos exarados pelas  entidades governamentais,  pois

partimos do pressuposto de que essa mesma estrutura de governo garantirá os bens

necessários à manutenção da dignidade do indivíduo.

Vislumbra-se que, ao contrário da serventia do instrumento legal, como ferramenta

de  construção  do  bem  comum,  o  dispositivo  aqui  impugnado  está  contribuindo

exatamente para a formação de uma situação contrária aos interesses sociais.

A ação parlamentar deve convergir para o incentivo às atividades socializantes, pois

sabemos a importância dessas atividades para a desenvoltura e o crescimento da

população.
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Ressalte-se que a modificação proposta prevê até mesmo cláusula de vigência, em

consonância aos princípios direcionadores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Como

não se propôs, em paralelo, a respectiva compensação da receita prevista, inseriu-se

a previsão de vigência para o próximo exercício financeiro.

– 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 1.934/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 257/2011)

Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao acesso dos alunos da rede pública

estadual ao cinema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a política estadual de incentivo ao acesso dos alunos da

rede pública estadual ao cinema como parte da Política de Incentivo à Cultura e à

Educação.

Parágrafo único – As sessões de cinema compreendem os filmes que incentivam e

facilitam o contato de jovens e crianças com o mundo do cinema, como instrumento

para o desenvolvimento cultural.

Art. 2º – O apoio do Estado para que os alunos da rede pública estadual tenham

acesso às sessões de cinema obedecerá às seguintes diretrizes:

I – proporcionar ao aluno o direito de frequentar cinema;

II – incentivar o aluno a ampliar seu meio de comunicação e sua cultura por meio do

cinema;

III – incentivar o aluno no aproveitamento de suas atividades escolares, ampliando

seu conhecimento, por intermédio do cinema;

IV – propor meios para a seleção dos filmes de acordo com critérios pedagógicos,

cujos temas possam ser aproveitados nas salas de aula;

V – buscar parcerias com entidades públicas e privadas para promover sessões de

cinema.

Art. 3º – Para efeito do que tratam os arts. 1º e 2º desta lei, o Estado deverá firmar

convênio  com  as  empresas  de  cinemas  a  fim  de  disponibilizar  sessões

cinematográficas aos alunos da rede pública estadual.
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§ 1º  –  As sessões  de cinema de que dispõe o  “caput”  deste  artigo  terão  uma

agenda especial, de acordo com o calendário escolar, nas condições estabelecidas

no convênio.

§ 2º – Os ingressos das sessões de cinema de que dispõe o “caput” deste artigo

terão seus preços reduzidos abaixo da tabela do estudante, nos dias determinados no

calendário escolar, de acordo com as condições estabelecidas no convênio.

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, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Esta proposição é mais uma conquista dos alunos da rede pública do

Estado,  pois  a  maioria  deles,  principalmente  do  ensino  fundamental,  não  tem

condições  de  frequentar  os  cinemas,  devido  à  situação  financeira  de  seus  pais.

Nessa proposta, haverá intercâmbio entre os gerentes de cinema e a Secretaria de

Educação,  de  acordo  com  o  calendário  escolar  e  a  disponibilidade  das  sessões,

ajuste que acreditamos ser perfeitamente viável.

Ainda nesse intercâmbio, serão selecionadas as sessões, de acordo com critérios

pedagógicos, levando o aluno a ampliar sua cultura.

Esta proposta não trará despesas ao erário público nem prejuízo aos cinemas, pois,

apesar de os ingressos serem de preços reduzidos, estes terão maior número de

frequentadores.

Considerando que essa proposição só trará benefícios, principalmente aos alunos

menos favorecidos, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

– 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 1.935/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 29/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  informação  do  peso  drenado  em  produtos

embalados.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Todos os produtos embalados, medidos sem a presença do consumidor,

em condições de comercialização e com adição de líquido para conservação, deverão

conter,  de  forma  adequada  e  clara,  informação  do  peso  drenado,  conforme

metodologia estabelecida pela Portaria do Inmetro nº 89, de 13 de março de 2008.

Parágrafo único – Entende-se por peso drenado a quantidade do produto declarada

na  rotulagem  da  embalagem,  excluindo-se  esta  e  quaisquer  líquidos,  soluções,

caldos, vinagres, azeites,  óleos ou sucos de frutas e hortaliças, de acordo com a

regulamentação vigente.

Art.  2º  –  As  informações  de  que  trata  esta  lei  deverão  estar  impressas  nas

embalagens em caracteres com o mesmo destaque e tamanho daqueles utilizados

para informar o peso líquido.

Art. 3º – A infração às disposições desta lei acarretará ao responsável a pena de

multa no valor  de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais), dobrada em caso de reincidência, sem prejuízo das demais sanções que a

legislação cominar.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  matéria  em  tela  se  insere  na

competência legislativa estadual,  na medida em que compete aos Estados legislar

concorrentemente sobre produção e consumo (art. 24, V, da Constituição Federal).

Verifica-se, igualmente, que, conforme o art. 24, inciso VIII, da mesma Constituição,

compete  aos  Estados  legislar  sobre  assuntos  referentes  à  responsabilidade  por

danos causados ao consumidor. Assim, com base nessas premissas, também cabe

ao Estado legislar sobre a matéria objeto desta proposição.

Uma série de matérias jornalísticas dá conta de que o consumidor do Estado vem

sofrendo verdadeiro abuso no que tange à falta  de informação necessária para a

compra de produtos. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, este tem direito à

informação sobre o que está de fato comprando. Porém, não há nas embalagens



659
____________________________________________________________________________

informação sobre o peso líquido drenado, ou seja, o peso do alimento com o líquido

devidamente escorrido. Este é o grande problema encontrado pelo consumidor de

alimentos. Os congelados, por exemplo, seguindo orientação da lei, informam apenas

o peso líquido abatendo-se o da embalagem, o que, em última análise, não é uma

informação útil.  O  consumidor  pensa  que  está  levando 2kg de peixe,  quando  na

verdade grande parte do peso é representada pela água existente na embalagem,

necessária para a melhor conservação do alimento. A divulgação isolada do peso

líquido serve apenas para ludibriar os consumidores.

A medida que propomos tem por escopo não confundir o consumidor e colocá-lo no

mesmo  nível  de  proteção  dos  mercados  consumidores  americanos  e  europeus,

adequando os produtos às exigências metrológicas neles vigentes.

Diante  do  exposto  e  considerando  o  legítimo  interesse  público  da  proposição,

esperamos contar com o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.

– 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 1.936/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.351/2014)

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

o seguinte parágrafo:

“Art. 12 – (...)

§  ...  –  Fica  o Poder  Executivo autorizado,  na forma,  no  prazo e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir a carga tributária nas operações internas com

equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional com o

código 4203.29.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM/SH:

I  –  para  7%  (sete  por  cento)  nas  operações  realizadas  pelo  estabelecimento

fabricante;

II  –  para  12% (doze  por  cento)  nas  operações realizadas pelo  estabelecimento

atacadista.”.



660
____________________________________________________________________________

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação:  Nossa  legislação  tributária  beneficia  com  redução  de  alíquota  as

indústrias de vestuário e de calçados do Estado, na forma do art. 42, I, alínea “b.55”,

do Regulamento do ICMS. A fabricação de luvas para segurança, entretanto, não é

beneficiada por essa redução.

Hoje,  no  Sul  de  Minas,  em  especial  nos  Municípios  de  Cristina,  Maria  da  Fé,

Pedralva, Dom Viçoso, Carmo de Minas e Olímpio Noronha, concentra-se um dos

maiores polos de produção desse segmento, fabricando seus produtos e vendendo

para todo o País.

Outro polo produtor é o Estado de São Paulo, que adotou incentivo fiscal através da

redução da base de cálculo do ICMS, na forma do Decreto nº 57.996, de 23 de abril

de 2012, segundo o qual o estabelecimento fabricante tem uma carga tributária de

7%, e o estabelecimento atacadista tem uma carga tributária de 12%.

Em razão dessa desigualdade tributária, as fábricas de Minas Gerais vêm perdendo

a competitividade em relação às fábricas paulistas, por atuarem com carga tributária

de 18% para as vendas internas e 12% para as vendas para o Estado de São Paulo.

Há,  também,  a  concorrência  com  os  fabricantes  asiáticos  devido  ao  comércio

globalizado.

Torna-se, portante, urgente a aprovação desse benefício fiscal para os fabricantes

mineiros, o que impedirá que a guerra fiscal com o Estado vizinho venha a destruir o

polo  de  fabricação de equipamentos de proteção individual  que se  consolidou há

muitos  anos  no  Sul  de  Minas  e  que  vem  enfrentando  grandes  dificuldades  para

manter sua capacidade de concorrência, com comprometimento do emprego e da

renda de toda uma região.

– 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 1.937/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.433/2014)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Aeronautas e

Visão – Acav –, com sede no Município de Lagoa Santa.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Aeronautas e Visão – Acav –, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

João Alberto

Justificação: A Associação Comunitária dos Bairros Aeronautas e Visão – Acav –,

com sede no Município de Lagoa Santa, tem como finalidade buscar a melhoria de

qualidade de vida de seus associados e com isso organizar e desenvolver atividades

de cunho social direcionadas para as crianças, jovens e adolescentes, bem como

orientar  sobre  os  benefícios  concedidos  através  de  órgãos  das  esferas  federal,

estadual e municipal para todos os que deles necessitam.

Dessa forma, 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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.938/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 333/2011)

Estabelece  normas  para  concurso  público  a  ser  realizado  no  âmbito  das

administrações direta e indireta do Estado e revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro

de 1999.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  –  Esta  lei  estabelece normas  para a  realização de  concurso  público  de

provas ou de provas e títulos, a ser realizado no âmbito da administração direta e

indireta do Estado.

Art.  2º  –  O  concurso  público  será  promovido  pelos  órgãos  e  pelas  entidades

interessados  diretamente  ou  mediante  a  contratação  de  terceiros,  precedida  de

licitação, e reger-se-á pelo respectivo edital, observados os princípios constitucionais

aplicáveis à administração pública, principalmente:
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I  – o da publicidade, proporcionando o amplo acesso dos candidatos a qualquer

informação do concurso;

II – o do contraditório e da ampla defesa.

Art. 3º – É vedada a realização de concurso público para cargo ou emprego público

sem a existência de vaga.

Art.  4º  –  O  prazo  de  validade  do  concurso  público  será  de  até  dois  anos,

prorrogável uma vez, por igual período.

Art.  5º  –  O  candidato  aprovado  em  concurso  público  realizado  por  órgão  ou

entidade das administrações direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado tem

assegurado o direito à nomeação, respeitado o número de vagas previsto no edital, o

prazo de validade do concurso e sua prorrogação.

Art. 6º – É vedada a contratação, sob a forma de contrato de direito administrativo,

para  cargo  ou  emprego  vago  das  administrações  direta  e  indireta  do  Estado,

ressalvado o disposto no art. 37, IX, da Constituição da República.

CAPÍTULO II

DO EDITAL

Art. 7º – O edital é o instrumento convocatório que contém as normas específicas

do concurso público, devendo ser redigido de forma clara e objetiva, que possibilite a

perfeita compreensão de seu conteúdo pelo candidato.

Art. 8º – Para cada concurso corresponderá um edital.

Art. 9º – O edital do concurso conterá, sob pena de nulidade:

I – número de ordem, em série anual;

II – nome do órgão ou entidade que promove o concurso;

III – objeto e finalidade do concurso público;

IV – identificação e atribuições do cargo ou emprego público;

V – nível de escolaridade exigido;

VI – número de vagas, inclusive as para portadores de deficiência, observada a

legislação pertinente;

VII – indicação da data de abertura da inscrição, bem como do prazo de duração;

VIII – etapas do concurso público, número de questões por prova e a respectiva

pontuação, bem como o número de questões que, se anuladas, torna obrigatória a

repetição de uma mesma etapa;
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IX – conteúdo programático;

X – critérios de classificação;

XI – direito de petição e procedimentos sobre recurso;

XII – nome do Município onde serão realizadas as provas de conhecimento e o local

de entrega dos comprovantes de títulos;

XIII – informação sobre a isenção da taxa de inscrição e a documentação exigida

para esse fim;

XIV – prazo de validade do concurso;

XV – outras indicações específicas e peculiares.

Parágrafo único – A partir da data de publicação do edital de abertura será contado

prazo de cinco dias para interposição de recurso junto ao órgão expedidor do edital.

Art.  10  –  Estão  impedidos  de  atuar  diretamente  nas  provas  em  que  haja

identificação do candidato o seu cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até o

segundo grau, inclusive os por adoção.

Art.  11 – O edital  identificará expressamente os títulos aceitáveis e a respectiva

pontuação,  vedada  a  aceitação  de  títulos  que  não  guardam  relação  com  as

atribuições do cargo disputado.

Art. 12 – Caso o edital indique a bibliografia de que se valerá a banca, o órgão

responsável pelo concurso indicará um local onde, no mínimo, um exemplar de cada

obra  indicada estará  disponível  para  consulta,  não  sendo  permitida  a  retirada do

exemplar do local.

CAPÍTULO III

DA PUBLICIDADE

Art. 13 – A divulgação do concurso público será feita na forma de publicação do

edital.

Art.  14  –  Serão  publicados,  obrigatoriamente,  no  órgão  oficial  dos  Poderes  do

Estado e na rede internacional de computadores:

I – o edital em seu inteiro teor;

II  –  a  relação dos candidatos  aprovados,  em ordem de classificação final,  bem

como as aprovações parciais em etapas, conforme estabelecido no edital;

III – as decisões sobre os recursos interpostos;
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IV – a homologação do concurso.

Parágrafo único – Nos jornais de grande circulação no Estado poderá ser publicado

extrato do edital, a critério do órgão executor do concurso.

Art. 15 – A alteração de qualquer dispositivo do edital deve ser fundamentada de

forma expressa e objetiva e será divulgada, obrigatoriamente, no órgão oficial  dos

Poderes do Estado e na rede internacional de computadores.

§ 1º – É vedada qualquer alteração do edital nos trinta dias que antecederem a

primeira prova.

§ 2º – O edital deverá ser publicado com antecedência mínima de noventa dias em

relação à primeira prova.

Art.  16  –  O  cancelamento  de  concurso  público  com  edital  já  publicado  exige

fundamentação  objetiva,  expressa  e  razoável,  amplamente  divulgada,  e  sujeita  o

órgão  ou  a  entidade  responsável  a  indenização  por  prejuízos  comprovadamente

causados aos candidatos.

CAPÍTULO IV

DA INSCRIÇÃO

Art.  17 – O edital  deverá prever  prazo não inferior  a trinta dias  a partir  de sua

publicação, para o início das inscrições.

Art. 18 – A inscrição se efetivará mediante apresentação da documentação exigida

pelo respectivo edital.

§  1º  –  O formulário  de  inscrição  conterá  obrigatoriamente  campo  destinado  ao

número do cadastro de pessoa física – CPF – do candidato.

§ 2º – A inscrição por procuração exige a constituição formal de procurador com

poderes específicos.

§ 3º – A inscrição por via informatizada impõe a adoção de processos de controle,

de segurança do procedimento e de proteção contra fraude.

Art. 19 – Será de sete dias úteis contados da data de abertura da inscrição o prazo

mínimo para a inscrição em concurso público.

Art. 20 – É vedada a inscrição condicional em concurso público.

Art. 21 – O valor da taxa de inscrição levará em conta o nível remuneratório do

cargo em disputa, a escolaridade exigida, o número de fases e de provas do certame.
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Art.  22  –  Será  admitida  isenção  da  taxa  de  inscrição  para  o  candidato  que

comprovar que não possui renda suficiente para arcar com tal despesa, nos termos

do regulamento, observado o previsto na Lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999.

Art. 23 – As inscrições deverão ser recebidas em locais de fácil acesso, em horário

comercial, ininterruptamente, devendo os postos de recebimento de inscrição estarem

localizados de forma a cobrir, da melhor forma possível, o Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Havendo fila de candidatos nos posto de inscrição após o fim do

expediente,  serão  entregues  tantas  senhas  quantas  forem  necessárias,  a  fim  de

garantir a inscrição de todos os interessados.

Art. 24 – A não-comprovação da escolaridade mínima no ato da posse no cargo

público implicará a nulidade de participação do candidato no concurso.

Parágrafo  único  –  A  inscrição  se  efetivará  mediante  a  apresentação  da

documentação exigida pelo respectivo edital, facultada ao candidato a comprovação

posterior da escolaridade mínima exigida no ato da inscrição.

Art. 25 – Qualquer falsidade ou inexatidão de dados, apuradas a qualquer tempo,

acarretarão a anulação da inscrição do candidato, bem como de todos os atos dela

decorrentes, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 26 – O candidato deverá satisfazer as seguintes condições, entre outras que o

edital venha a estabelecer, para se inscrever em concurso público:

I – ser brasileiro nato ou naturalizado;

II – estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

III – ter, no mínimo, dezoito anos completos na data de investidura, se aprovado,

classificado e nomeado para o cargo ou o emprego público.

CAPÍTULO V

DAS PROVAS

Art. 27 – A seleção do candidato será realizada por meio de provas ou de provas e

títulos.

§ 1º – O edital conferirá às provas caráter eliminatório, classificatório ou ambos.

§ 2º – Não constituirá etapa do concurso nenhum programa de formação, devendo

o órgão ou a entidade interessados em treinar os aprovados e classificados promover

a prévia nomeação, com lotação provisória no local de realização do treinamento,

salvo situações específicas definidas em lei.
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§ 3º – Os resultados obtidos no programa de formação poderão ser considerados

para efeito de avaliação de estágio probatório.

Art. 28 – O interstício mínimo entre a data de encerramento das inscrições e as

provas será de quarenta e cinco dias.

Art.  29  –  A  aferição  de  pontos  em  título,  comprovado  pelo  candidato  com

documentação hábil, terá caráter exclusivamente classificatório.

§ 1º – Somente serão pontuados os títulos discriminados no edital  do concurso,

vedada a pontuação em títulos que não guardem relação com as atribuições do cargo

pretendido.

§ 2º  –  A não-apresentação de títulos  não causa ao candidato  nenhum prejuízo

quanto à realização das demais provas.

§ 3º – Somente poderão ser atribuídos aos títulos os pontos correspondentes, no

máximo, a 10% (dez por cento) do total geral dos pontos computáveis do concurso.

§ 4º – Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão ter pontuação

superior aos equivalentes obtidos em instituições nacionais.

§ 5º – Nos concursos destinados ao preenchimento de cargo ou emprego público

de nível fundamental ou médio, não é permitida a exigência de títulos.

Art. 30 – As provas discursivas serão avaliadas por uma banca formada, no mínimo,

por:

I – um componente para exame dos aspectos linguísticos, gramaticais e estilísticos;

II – dois especialistas na área temática.

Art. 31 – A primeira ou a única etapa de provas será realizada em prazo não inferior

a sessenta dias após o término do período das inscrições.

§ 1º – Se o edital de abertura não indicar o calendário das provas, a convocação,

para  cada  etapa,  dar-se-á  por  novo  edital,  com  vinte  dias,  no  mínimo,  de

antecedência de sua realização.

§ 2º – As provas realizar-se-ão, preferencialmente, aos domingos ou nos feriados

estaduais ou nacionais, vedada sua realização aos sábados.

Art.  32  –  O  edital  do  concurso  que  inclua  provas  de  datilografia,  digitação  ou

conhecimentos  práticos  específicos  indicará  os  instrumentos,  os  aparelhos  ou  as

técnicas a serem utilizados.
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Parágrafo único – É obrigatória,  na realização de provas práticas, a adoção dos

instrumentos,  dos  processos,  dos  equipamentos,  das  técnicas  e  dos  materiais

usualmente  utilizados  para  a  ação  cuja  realização  se  pretende  aferir,  com

especificação,  se  for  o  caso,  da  marca,  do  modelo  e  do  tipo,  além  de  outras

indicações necessárias  à perfeita  identificação,  sob pena de nulidade das  provas

práticas.

CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS

Art.  33 – O gabarito de provas objetivas e os resultados de correção de provas

discursivas  ou  de  habilitação  estarão  disponíveis  aos  candidatos,  no  prazo  para

elaboração de recursos, em órgão público situado no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – O endereço do órgão a que se refere o “caput” deste artigo será

comunicado  ao  candidato  no  edital  de  abertura  ou  no momento  da  aplicação da

prova.

Art. 34 – Todas as provas do concurso são passíveis de recurso administrativo.

Art. 35 – O candidato terá o prazo de cinco dias úteis a contar do dia subsequente

ao da publicação de ato relativo ao concurso público, para interposição de recurso

administrativo, nos termos do edital.

Art.  36  –  Os  recursos  serão  respondidos  com  fundamentação,  admitida  a

elaboração de parecer único para uma mesma questão ou item, desde que tratadas

todas as teses apresentadas, com cópia para o candidato que a requerer.

Art. 37 – A alteração do gabarito ou a anulação de questão terão efeito extensivo a

todos os candidatos, independentemente da apresentação de recurso.

CAPÍTULO VII

DA NOMEAÇÃO

Art. 38 – A nomeação de candidato estará subordinada estritamente à ordem de

classificação.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 39 – O interstício mínimo entre a data de encerramento do concurso público e a

sua homologação será de trinta dias úteis.
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Art. 40 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 41 – Revoga-se a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Este  projeto  tem  sua  origem  na  proposição  apresentada  pelo

Deputado Leonardo Quintão, hoje deputado federal, na última legislatura, a qual foi

recebida nesta  Casa como Projeto de Lei  nº  102/2003.  Tal  proposta tramitou nas

comissões da Assembleia Legislativa, recebendo parecer favorável da Comissão de

Administração Pública, na forma de um substitutivo.

É justamente o texto legislativo proposto  pela comissão,  relatado à época,  com

grande  competência  pela  Deputada  Jô  Moraes,  que  estamos  apresentando

novamente ao exame desta Casa Legislativa.

O projeto de lei, como exposto, fixa normas para a realização de concursos públicos

destinados a provimento de cargos ou empregos nas administrações direta e indireta

do Estado.

Na forma como foi redigida, a proposta dispõe, de forma abrangente, sobre os atos

de publicidade do concurso, as inscrições, os programas, as provas, os recursos, as

penalidades, a nomeação, enfim, sobre todos os procedimentos que fazem parte do

edital de um concurso.

A realização de concurso público é norma de observância obrigatória por todas as

entidades  estatais,  sejam  autárquicas,  fundacionais  ou  empresas  públicas  e

sociedades de economia mista, na organização de seus quadros de pessoal e dos

respectivos regimes jurídicos.

Ressalte-se  que cada Poder  é  livre  para  organizar  o  seu respectivo  quadro  de

pessoal,  bem como para prescrever exigências para a investidura de seus cargos

públicos. Por meio do edital, cada Poder leva ao conhecimento público a abertura de

concurso e fixa as condições de sua realização. Contudo, é admissível a edição de

normas  disciplinadoras  de  concurso  público  que  não  invadam  a  autonomia  e  a

independência dos Poderes.

Assim, a fixação de regras gerais para a realização de concurso público no âmbito

das administrações direta e indireta do Estado tem fulcro nos princípios da legalidade

e da igualdade.
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Por  tudo  isso,  fazemos  apelo  aos  nossos  ilustres  pares  pela  aprovação  deste

projeto, razão pela qual conto com o apoio dos nobres Deputados.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.939/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 285/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Tropeiros da Estrada Real – Ater –, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Tropeiros da Estrada Real

– Ater –, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Tropeiros da Estrada Real é uma entidade civil de direito

privado de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e de caráter cultural. Tem como

objetivos  entre  outros,  promover  cavalgadas  e  tropeadas,  bem  como  difundir

atividades hípicas e realizar intercâmbio com entidades congêneres que tenham os

mesmos objetivos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.940/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 287/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Evangélica  de  Assistência  Social  –

Assevas –, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência

Social – Assevas –, com sede no Município de Timóteo.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Evangélica de Assistência Social – Assevas –, com sede

no Município de Timóteo, é uma entidade civil  com fins não econômicos que não

remunera os membros da sua administração sob nenhum pretexto.

A entidade destina a totalidade de suas receitas apuradas à consecução de suas

finalidades  estatutárias,  tendo  por  objetivo  a  promoção  da  assistência  social,  o

combate à fome e à miséria, a divulgação da cultura e dos esportes, a proteção do

meio ambiente, a recuperação de dependentes de substâncias químicas, o amparo

aos idosos e aos menores, além de assistir pessoas carentes na área da saúde.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à

aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.941/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 289/2011)

Declara de utilidade pública a Colônia de Pescadores Artesanais Z-13, com sede no

Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Colônia de Pescadores Z-13, com

sede no Município de Almenara.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Colônia de Pescadores Z-13, de Almenara, é uma entidade civil de

direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e de caráter artesanal.

Tem como objetivo a representação e a assistência da classe trabalhadora no ramo

profissional da pesca artesanal e em atividades similares. A referida Colônia tem sede
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no Município de Almenara, e sua área de abrangência alcança o Alto, o Médio e o

Baixo Jequitinhonhas.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.942/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 290/2011)

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Física Padre Ludovico,  com

sede no Município de Araújos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação Física Padre

Ludovico, com sede no Município de Araújos.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O Centro de Educação Física Padre Ludovico, com sede no Município

de Araújos, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Entre suas finalidades precípuas,

está promover e oferecer aos seus associados os entretenimentos sociais, culturais e

esportivos que suas condições intrínsecas permitirem, mantendo o mais alto padrão

de moralidade em suas atividades internas.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

Esporte,  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 1.943/2015

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial de Saúde e Lactário Nossa

Senhora Aparecida, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial de Saúde e

Lactário  Nossa  Senhora  Aparecida,  com  sede  no  Município  de  Visconde  do  Rio

Branco.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Durval Ângelo

Justificação:  Tendo  em  vista  os  relevantes  serviços  prestados  pela  Associação

Assistencial de Saúde e Lactário Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município

de Visconde do Rio Branco, e o compromisso fiel com suas finalidades estatuárias,

buscamos declarar a entidade como de utilidade pública. Essa declaração permitirá

que se torne apta a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante  do  importante  trabalho  que  realiza,  a  instituição  por  certo  terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.944/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Ferroviários  Inativos,  Ativos  e

Pensionistas de Santos Dumont, com sede no Município de Santos Dumont.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Ferroviários Inativos,

Ativos e Pensionistas de Santos Dumont, com sede no Município de Santos Dumont.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Duarte Bechir

Justificação:  A  Associação  dos  Ferroviários  Inativos,  Ativos  e  Pensionistas  de
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Santos Dumont, com sede no Município de Santos Dumont, em pleno funcionamento

desde  sua  fundação,  é  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos  e  com  duração

indeterminada.

A  entidade  tem  como  finalidade  prestar  auxílio  à  pessoa  responsável  pelo

pagamento  das  despesas  com  o  funeral  de  seus  associados  quites  com  a

Associação, na data de seu falecimento, mediante o pagamento de uma importância

em dinheiro, determinada no estatuto, e prestar assistência jurídica aos associados.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  a  mesma atende  aos

requisitos constantes na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.945/2015

Estabelece diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – No atendimento prestado a residentes adultos com necessidades clínicas

estáveis  decorrentes do  uso de  crack,  álcool  e  outras  drogas pelas  comunidades

terapêuticas no Estado serão observadas as seguintes diretrizes:

I – respeito e promoção dos direitos do residente;

II  –  condução  das  ações  e  dos  serviços  com  base  nos  princípios  de  direitos

humanos e de humanização do cuidado;

III – ênfase na construção da autonomia e na reinserção social do residente;

IV – garantia ao residente do acesso a meios de comunicação;

V – garantia do contato frequente do residente com a família, desde o início da

inserção na comunidade terapêutica;

VI  – desenvolvimento do projeto terapêutico do  residente em articulação com o

Centro de Atenção Psicossocial – Caps – de referência, com a atenção básica e com

outros serviços pertinentes, considerando a hierarquização do cuidado e priorizando a

atenção em serviços comunitários de saúde;
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VII – acompanhamento, controle e avaliação, por parte da Secretaria de Estado de

Saúde  –  SES  –,  do  funcionamento  e  do  repasse  de  recursos  financeiros  às

comunidades terapêuticas;

VIII  –  estímulo a situações de convívio social entre os residentes em atividades

terapêuticas,  de  lazer,  cultura  e  esporte,  dentro  e  fora  da  entidade,  sempre  que

possível;

IX – promoção de atividades individuais e coletivas de orientação sobre prevenção

do uso de crack, álcool e outras drogas, com base em dados técnicos e científicos,

bem como sobre os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

§ 1º – As comunidades terapêuticas configuram um serviço de caráter residencial

transitório destinado a oferecer cuidados de saúde para adultos com necessidades

clínicas estáveis decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

§ 2º – As comunidades terapêuticas integram, em caráter complementar, a Rede de

Atenção Psicossocial instituída no âmbito do SUS.

Art.  2º  –  No  atendimento  prestado  pelas  comunidades  terapêuticas  serão

observadas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – e as

normas sanitárias relativas a estabelecimentos de saúde, quando, nas dependências

das comunidades terapêuticas, forem oferecidos serviços assistenciais de saúde.

Art. 3º – As comunidades terapêuticas atuarão de forma integrada, desde o início de

seu funcionamento, com a rede de promoção de saúde, tratamento, reinserção social,

educação e trabalho situada em seu território e com os demais órgãos que atuam

direta ou indiretamente com tais políticas sociais.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Antônio Jorge

Justificação: As comunidades terapêuticas são englobam serviços de atenção em

regime residencial, e a elas devem ser aplicadas as normas atinentes aos serviços da

Rede  de  Atenção  Psicossocial,  destinada  ao  atendimento  de  pessoas  com

necessidades decorrentes do uso de  crack,  álcool  e outras  drogas,  no âmbito do

Sistema Único de Saúde – SUS. Tendo em vista sua importância como componente

complementar dessa Rede, faz-se necessário garantir que os serviços prestados nas
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referidas instituições estejam inseridos na rede de cuidados do SUS, possibilitando o

adequado  encaminhamento  de  usuários  de  drogas  às  comunidades  terapêuticas,

bem como o acompanhamento dos serviços oferecidos pela Secretaria de Estado de

Saúde. Em razão disso, esperamos o apoio desta Casa à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Prevenção e Combate às

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

PROJETO DE LEI Nº 1.946/2015

Institui  a  Semana Estadual  do  Agente  Comunitário  de Saúde e  de  Endemia  no

Estado de Minas Gerais.

Art. 1º – Fica instituída a Semana Estadual do Agente Comunitário de Saúde e de

Endemia no Estado de Minas Gerais, a ser realizada anualmente entre os dias 4 a 11

de outubro.

Art. 2º – A semana Estadual do Agente Comunitário de Saúde e de Endemia possui

como objetivos:

I  – a valorização dos profissionais,  mediante a promoção de debates, palestras,

campanhas de conscientização, entre outras ações;

II  –  a  conscientização  da  população  mineira  acerca  da  relevância  do  trabalho

desses profissionais;

III – a capacitação e a integração desses profissionais, através de eventos, cursos

de aperfeiçoamento, entre outras ações;

IV – a realização de outros procedimentos para a consecução dos objetivos dessa

lei.

Art. 3º – A Semana Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemia

terá programação específica de atividades a serem desenvolvidas pela  Secretaria

Estadual de Saúde.

Art. 4º – A Semana Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemia

passará a integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: A Constituição Federal de 1988 consagrou a universalidade do sistema
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único  de  saúde,  promovendo  a  saúde  e  ampliando  o  acesso  da  população  ao

atendimento médico. Os agentes comunitários de saúde e de endemia contribuem

ativamente  para  a  promoção  dessa  acessibilidade.  Desenvolvem  atividades  de

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações individuais e coletivas,

domiciliares ou comunitárias. Embora suas atividades sejam de suma relevância para

a sociedade, os agentes comunitários de saúde e de endemia não são devidamente

valorizados.

A valorização desse profissional é de suma relevância, na medida em que promove

o bem-estar social e a saúde da população, através de medidas preventivas para o

controle de doenças e a promoção da saúde pública.

A escolha da data para a realização da Semana Estadual do Agente Comunitário de

Saúde e de Endemia coincide com o dia do Agente Comunitário de Saúde, instituído

pela Lei nº 11.585, de 2007.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.947/2015

Altera a Lei nº 12.503, de 30 de maio de 1997, que cria o Programa Estadual de

Conservação da Água.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O parágrafo único do art.  2º  da  Lei  nº  12.503 passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º – (…)

Parágrafo único – Do montante de recursos financeiros a ser aplicado na forma do

caput deste artigo, no mínimo:

I – 1/3 (um terço) será destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao longo dos

cursos de água, nos trechos intensamente degradados por atividades antrópicas;

II – 1/3 (um terço) será destinado à preservação ou à recuperação de nascentes.”.

Art. 2º – O art. 3º da Lei nº 12.503 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas para as infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A crise  hídrica  pela  qual  passam  o  Brasil  e  Minas  Gerais  torna

fundamental a preservação e a recuperação das nascentes do Estado. Este projeto

de  lei  pretende  vincular  parte  dos  recursos  financeiros  advindos  do  Programa

Estadual de Conservação da Água a tal finalidade. Visa ainda a corrigir o problema de

remissão a legislação revogada identificado na Lei nº 12.503, de 30/5/1997, que criou

o referido programa.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação da matéria.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.948/2015

Concede prêmio à pessoa que comunicar às autoridades competentes a prática de

crime contra a administração pública do Estado de Minas Gerais de que resulte o

efetivo ressarcimento de valores ao erário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica garantido à pessoa física que comunicar às autoridades policiais ou

administrativas a ocorrência de crime contra a administração pública do Estado de

Minas Gerais,  inclusive os de natureza tributária,  que resulte no ressarcimento de

valores ao erário, o direito ao recebimento, em dinheiro, de quantia equivalente a 10%

(dez por cento) do valor efetivamente recuperado.

Art. 2º – O cidadão poderá denunciar a prática de crime, ilícitos administrativos ou

irregularidade  de  que  tenha  conhecimento  junto  a  qualquer  órgão  de  segurança

pública ou ao Ministério Público.

Art. 3º – Serão parte integrante da denúncia:

I  –  a  descrição  dos  fatos  de  forma  clara  e  detalhada,  contendo  informações

relevantes e elementos úteis à apuração dos fatos narrados;

II – provas e documentos comprobatórios da prática do ilícito, se possível;

III  –  indicação  do  autor  do  ilícito  ou  descrição  que  possa  levar  a  sua  precisa

identificação.
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Parágrafo único – O informante deverá ser maior de dezoito anos de idade e ter

capacidade  civil  plena,  cabendo  ao  órgão  que  receber  a  denúncia  assegurar  o

anonimato e o sigilo da fonte.

Art. 4º – Não farão jus aos benefícios desta lei as pessoas envolvidas, na condição

de autoras, coautoras ou partícipes, nas práticas criminosas citadas no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: O aviltamento dos valores éticos, a depreciação das boas condutas e a

cobiça material patrocinam a promiscuidade entre os agentes públicos e privados no

âmbito da administração pública.

O Estado, concebido como ente regulador das relações sociais, tornou-se, também,

um  importante  ator  econômico,  acumulando  funções  de  investimentos  e

administrando  vultosas  quantias  financeiras.  Em  seu  espectro  gravitam  agentes

privados cuja função de prestar serviço ou fornecer materiais encontra, às vezes, a

mão estendida do agente público. Também se organizam de forma a burlar o sistema

arrecadatório  sob diversas  formas,  de  modo que  o  erário,  que  deve  financiar  os

serviços  típicos  que  o  Estado  presta  ao  cidadão,  se  vê  subtraído  de  elevadas

quantias, prejudicando diretamente a população.

Nesse contexto emerge esta proposta, para, a exemplo do que já ocorre em países

como os Estados Unidos, implantarmos uma sistemática que incentive a denúncia e

recompense o denunciante, auxiliando na erradicação ou na diminuição dessa prática

danosa ao interesse público. Trata-se de solução concreta para um problema que

corrói os cofres públicos em benefício de poucos, cuja implantação está ao alcance

da administração pública.

Por  todo o  exposto,  aguardo  o  apoio  de  meus  pares  nesta  Casa  Legislativa  à

aprovação e à implantação do conteúdo desta proposta.

– Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.753/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.949/2015

Dispõe  sobre  o  uso  de  espaço  para  colocação  de  painéis  com  indicadores  de

empregos nos terminais de ônibus e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os permissionários obrigados a afixarem nos terminais de parada

dos  coletivos,  urbanos  e  interurbanos,  painéis  com  indicadores  de  empregos

discorrendo sobre vagas e locais para onde os interessados devem se dirigir.

Art.  2º  –  Os  permissionários  disponibilizarão  espaço  para  a  divulgação  das

informações contidas no caput, podendo firmar convênios publicitários com empresas

anunciantes.

Art. 3º – Para cumprimento do disposto no art. 1º, poderá o Poder Executivo fazer

convênio  com  o  Sistema Nacional  de  Emprego  –  Sine  –,  federações  e  centrais

sindicais ou órgãos estaduais ou municipais com funções similares.

Art. 4º – As informações constantes dos painéis serão renovadas periodicamente, a

critério do órgão competente.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: Esta proposição tem o intuito de tornar público ou dar conhecimento

das vagas existentes no mercado de trabalho à população que utiliza o transporte

público como principal meio de locomoção.

O  projeto  de  lei  visa  à  utilização  de  espaços  nos  terminais  de  ônibus  para  a

colocação de painéis com indicadores de vagas de emprego que estejam disponíveis

no Sistema Nacional de Empregos – Sine –, federações, centrais sindicais ou órgãos

estaduais  ou  municipais  que  tenham  funções  similares.  Com  a  fixação  desses

painéis,  a  população  poderá  verificar  as  vagas  existentes  no  Estado  ou  no  seu

Município,  pois  informarão  o  local  onde  as  pessoas  poderão  se  dirigir  a  fim  de

encaminhar o seu currículum vitae. Isso facilitará o ingresso de pessoas que buscam

o  primeiro  emprego,  bem  como  daquelas  que  estão  desempregadas  a  se

reintegrarem no mercado de trabalho. Como os pontos de ônibus são lugares com

grande fluxo e concentração de pessoas, os painéis com as referidas vagas terão a

devida publicidade.
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Atento a tal situação, apresentamos o presente projeto de lei, confiamos em sua

aprovação por nossos pares.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Noraldino Júnior. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 130/2015, nos termos do § 2º

do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.950/2015

Altera a Lei nº 16.231, de 2006, que declara de utilidade pública o Lar Escola Santo

Antônio, com sede no Município de Alpinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – A entidade declarada de utilidade pública pela Lei nº 16.231, de 2006,

passa denominar-se Rede Divino Zelo de Assistência Social, com sede no Município

de Alpinópolis.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Cássio Soares

Justificação: O projeto em exame objetiva a alteração da denominação da entidade

declarada  de  utilidade  pública,  conforme  documentação  apresentada  pela

associação. A entidade foi fundada em 13/6/1981, e atualmente atende crianças na

faixa etária de 6 a 16 anos, oferecendo alimentação, reforço escolar,  atendimento

psicológico, formação humana e cristã, lazer e higiene.

– 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 1.951/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 571/2011)

Dispõe  sobre  a  anotação  da  expressão  “Veículo  recuperado”  no  campo  de

observações  do  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo  Automotor  –

CRLV – de veículo sinistrado com perda total, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Poder Executivo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do

Estado de Minas Gerais – Detran-MG –, anotará a expressão “Veículo recuperado” no
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campo  de  observações  do  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo

Automotor – CRLV – de veículo que tenha sofrido sinistro com perda total e tenha

passado por processo de recuperação para retorno à circulação.

Art.  2º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: O presente projeto de lei tem como objetivo compelir o Estado, através

do  Detran-MG,  a  fazer  constar  nos  Certificados  de  Registro  dos  automóveis

sinistrados com perda total a inscrição “Veículo recuperado”.

Vale  lembrar,  a  esse respeito,  que  o  art.  5º,  XIV,  da  Constituição Federal,  e  o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, garantem ao

cidadão o direito  à informação.  Dito de outra forma, asseguram ao consumidor  o

direito de ser informado sobre todas as características do produto adquirido.

Dúvida não há de que compete ao Detran-MG, no âmbito do Estado, realizar as

atividades necessárias ao cadastramento e registro de veículos automotores, novos e

usados, bem como à transferência deles e à modificação de suas características.

Considerando  que  a  esse  órgão  sempre  são  comunicadas  as  ocorrências  de

acidentes de trânsito, em decorrência dos quais haja veículo sinistrado com laudo de

perda total  (art.  10,  caput,  da Resolução do Contran nº 25/98),  o Detran-MG, nas

hipóteses em que o veículo for passível de recuperação para o retorno à circulação,

nos termos da referida resolução (art. 11), deverá fazer constar de seu Certificado de

Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV – no campo destinado a observações, a

expressão “Veículo recuperado”.

Tal projeto é tão pertinente que apenas corrobora recente decisão do Tribunal de

Justiça do Estado, a seguir citada, que decidiu pela procedência de ação civil pública

interposta pelo Ministério Público para que se reconhecesse o dever do Detran-MG

de divulgar a informação de que o veículo é recuperado:

“Ementa:  Administrativo  –  Ação  Civil  Pública  –  Acidente  de  Trânsito  –  Veículo

Sinistrado com Perda Total – Recuperação – Retorno à Circulação – Certificado de
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Registro e Licenciamento de Veículo – Campo de Observações – Expressão Veículo

Recuperado – Anotação – Detran – Obrigatoriedade. Considerando que, nos termos

do  art.  10,  caput,  da  Resolução  nº  25/1998,  do  Contran,  o  Detran  é  sempre

comunicado  sobre  as  ocorrências  envolvendo  acidentes  de  trânsito  com  veículo

sinistrado com laudo de perda total, temos que, nas hipóteses em que o veículo for

passível de recuperação para futuro retorno à circulação, nos termos do art. 11 da

Resolução nº 25/1998, do Contran, deverá fazer constar do Certificado de Registro e

Licenciamento de Veículo – CRLV –, mediante anotação no campo de observações, a

expressão Veículo Recuperado.

Apelação Cível Nº 1.0702.05.218261-6/001 – Comarca de Uberlândia – Apelante(s):

Ministério  Público  Estado  Minas  Gerais  –  Apelado(a)(s):  Estado  Minas  Gerais  –

Relator: Exmo. Sr. Des. Antônio Hélio Silva.”

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.163/2015 nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.952/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.271/2011)

Dispõe  sobre  o  horário  de  realização  de  partidas  de  futebol  profissional  nos

estádios administrados pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais –

Ademg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  proibida,  nos  estádios  administrados  diretamente  ou  mediante

convênio pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais – Ademg –, a

realização de partida de futebol profissional com início após as 21 horas.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A insatisfação dos torcedores com o horário das partidas noturnas dos

jogos do campeonato brasileiro de futebol culminou com a apresentação de propostas
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legislativas  em  diferentes  Estados,  as  quais  tiveram  repercussão  em  diversos

espaços  democráticos  de  debate.  Nesses  espaços,  muitos  se  apresentaram

favoráveis à fixação legal de um horário mais compatível com a rotina dos torcedores

e trabalhadores que se deslocam aos estádios durante a semana para se entreter

com o espetáculo desportivo.

Esta proposição estabelece que as competições esportivas realizadas nos estádios

localizados no Estado, com capacidade de lotação superior a 10 mil pessoas, devem

terminar, no máximo, até as 23h15min.

Destaco várias razões que justificam a fixação do limite imposto neste projeto de lei,

tais  como  a  preservação  do  descanso  do  trabalhador  mineiro,  a  proteção  do

patrimônio público e privado, a paz nas ruas e a segurança das competições. Vale

destacar ainda que a maioria das linhas de ônibus para de circular à meia-noite, e

muitos torcedores ficam sem condições de voltar para casa.

Entendo que o limite de 21 horas é razoável, pois permite um horário para término

dos jogos suficiente para que a maioria dos trabalhadores consiga voltar ainda no

mesmo dia para suas residências.

Para  que  esse  projeto  de  lei  prospere  e  alcance  o  objetivo  de  garantir  aos

torcedores horários apropriados para realização dos jogos, e para que os jogos sejam

dignos de sua presença, pedimos o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.321/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.953/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 574/2011)

Dispõe  sobre  o  horário  de  realização  de  partidas  de  futebol  profissional  nos

estádios administrados pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais –

Ademg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  proibida,  nos  estádios  administrados  diretamente  ou  mediante

convênio pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais – Ademg – a

realização de partida de futebol profissional antes das 16 horas.
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§  1º  –  O  disposto  no  caput não  se  aplica  quando  forem  comprovadamente

atendidas as condições previstas no Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 15 –

Limites  de  tolerância  para  a  exposição  ao  calor  –,  aprovada  pela  Portaria  do

Ministério do Trabalho nº 3.214, de 1978.

§ 2º – Na situação prevista no §1º,  o poder público estadual,  por intermédio do

órgão  competente,  se  responsabilizará  pela  comprovação,  no  período  de  até  30

minutos  antes  do  início  da  partida,  das  condições  de  temperatura  ambiente

relacionadas com atividade física pesada, especificadas na segunda linha do Quadro

1 do Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 15.

§ 3º – O Estado manterá e divulgará os registros oficiais das medições realizadas

para a comprovação das condições previstas nos §§ 1º e 2º.

§ 4º – Serão consideradas inválidas, para todos os efeitos, as partidas de futebol

profissional realizadas antes das 16 horas, se descumprido o disposto nos §§ 1º e 2º.

§ 5º – No caso de não realização ou de invalidação de partida de futebol em razão

do descumprimento desta lei, a entidade desportiva promotora da competição e os

clubes  participantes  responderão,  solidariamente,  pelo  ressarcimento  imediato,  na

própria  bilheteria  do  estádio,  do  custo  do  ingresso,  acrescido  do  relativo  ao

estacionamento de veículos em pátio público, devidamente comprovado.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A prática de atividades desportivas que demandam um alto grau de

esforço físico depende de condições climáticas e ambientais adequadas, para que

não haja dano à saúde dos participantes. É dever da entidade desportiva estadual,

nos termos do art. 34, II, da Lei nº 9.615, de 1998 (Lei Pelé), “proporcionar aos atletas

profissionais  as  condições  necessárias  para  a  participação  nas  competições

desportivas”.  Essas  condições  estão  expressamente  mencionadas  na  Norma

Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214,

de 1978, de validade nacional. A existência de normas gerais, de competência da

União, não subtrai ao Estado a possibilidade de  legislar de forma concorrente, nos

termos do art.  24, IX e XII,  da Constituição da República. Além disso, as normas



685
____________________________________________________________________________

federais podem e devem ser aprimoradas e complementadas, como afirma a ministra

Laurita  Vaz,  relatora  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  quando  do  julgamento  do

Mandado de Injução nº 206, em maio de 2009. Assim, contamos com a aprovação de

nossos colegas para a proposição que apresentamos.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.321/2015 nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.954/2015

Institui a Política Estadual do Artesanato e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica estabelecida a Política Estadual do Artesanato, com a finalidade de

contribuir  para  o  desenvolvimento  sustentável,  fortalecer  as  tradições  culturais  e

locais,  incentivar  o processo artesanal  e a manutenção da geração de trabalho e

renda no Estado.

Art. 2º – Para fins desta lei, considera-se:

I – artesão: aquele que detém o conhecimento do processo produtivo, sendo capaz

de  transformar  a  matéria-prima  criando  ou  produzindo  obras  que  tenham  uma

dimensão cultural,  exercendo atividade predominantemente manual,  principalmente

na fase de formação do produto, podendo contar com o auxílio de equipamentos,

desde que não sejam automáticos ou duplicadores de peças;

II  –  artesanato:  o  objeto  ou  conjunto  de  objetos  utilitários  e  decorativos para  o

cotidiano do homem, produzidos de maneira independente, com matéria-prima em

seu  estado  natural  ou  processados  industrialmente,  mas  para  cuja  confecção  a

destreza  manual  do  homem  seja  imprescindível  e  fundamental  para  imprimir  ao

objeto características próprias, que reflitam a personalidade e a técnica do artesão, e

que  sejam  comercializados  através  de  entidade  incentivadora  da  atividade  ou

oferecidos diretamente ao consumidor final sem intermediários.

§ 1º – Não será considerado artesão aquele que trabalhar de forma industrial, com

predomínio de máquinas ou de produção em série industrial.

§ 2º – Não será considerado artesanato o objeto que seja:

I – produto alimentício;
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II – produto da chamada pesca artesanal;

III – a reprodução em papel, madeira, tecido e outras matérias-primas de produtos

industrializados,  bem  como  a  mera  reprodução  de  desenhos  de  terceiros  ou

protegidos por direitos autorais;

IV  –  a  pintura  enquanto  matéria-prima,  exceto  quando  for  técnica  principal  e

enquadrar-se no inciso II do caput.

Art. 3º – São diretrizes da Política Estadual do Artesanato:

I – valorização da identidade e da cultura mineira através da expansão e renovação

da técnica do artesanato e do incentivo das entidades de apoio;

II  –  integração  da  atividade  artesanal  com  outros  setores  e  programas  de

desenvolvimento sustentável;

III  –  qualificação  permanente  dos  artesãos  e  estímulo  ao  aperfeiçoamento  dos

métodos e processos de produção;

IV  –  definição  dos  requisitos  para  que  os  artesãos  possam  se  beneficiar  das

políticas e incentivos públicos ao setor;

V – identificação dos artesãos e das atividades artesanais, conferindo-lhes maior

visibilidade e valorização social;

VI  –  certificação  da  qualidade  do  artesanato,  valorizando-se  os  produtos  e  as

técnicas artesanais.

CAPÍTULO I

DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 4º – O artesanato mineiro, desde que atendidos os critérios definidos no art. 2º

desta lei, será assim classificado para fins de regularização:

I  –  artesanato indígena:  o resultante  do trabalho de uma comunidade indígena,

onde se identifica o valor de uso e a relação social da correspondente comunidade;

II  –  artesanato  tradicional:  a  manifestação  popular  que  conserva  determinados

costumes e a cultura de um determinado povo ou região;

III  –  artesanato  típico  regional  étnico:  a  manifestação  popular  específica,

identificada  pela  relação  e  manutenção  dos  costumes  e  cultura,  resultado  da

ocupação, povoação e colonização do Estado;

IV  –  Artesanato  contemporâneo:  o  identificado  pela  habilidade  manual  que
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incorpore  elementos  de  diversas  culturas  urbanas  ou  pela  inovação  tecnológica

através do uso de novos materiais.

CAPÍTULO II

DO REGISTRO

Art.  5º  – Para fins  desta lei,  a  atividade do artesão e  a  matéria-prima utilizada

deverão ser registrados junto ao órgão do Estado responsável pelo seu controle.

Art. 6º – Todos os artesãos terão certificado de registro, com validade de 36 meses,

renovável ao final do período.

Art. 7º – Para registro de matéria-prima, o artesão deverá demonstrar conhecimento

e domínio prático da atividade artesanal.

Art. 8º – A avaliação para o registro do artesão deverá ser objetiva e orientada pelos

seguintes critérios:

I – conhecimento da matéria-prima e da sua aplicação no artesanato;

II – capacitação e domínio técnico completo;

III – estética e acabamento da peça.

Art.  9º  –  O interessado  deverá,  em  todos  os  casos,  demonstrar  que  realiza  o

trabalho  de  elaboração  da  peça  do  princípio  ao  fim,  apresentando  amostras  do

artesanato.

Parágrafo  único  –  O  artesanato  que  alcançar  padrões  de  qualidade  e  design

especificados em regulamento será certificado através de selo de qualidade que lhe

ateste tais padrões.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Wander Borges

Justificação: O presente projeto de lei tem como objetivo instituir a Política Estadual

do Artesanato no Estado, valorizando o artesanato como forma de expressão cultural

e como atividade econômica.

O fomento e  a  valorização ao artesanato  e seu produtor  é  fundamental  para a

construção de uma política pública voltada à manutenção da identidade histórica e

das  tradições  culturais,  regionais  e  típicas  da  sociedade,  sendo  também  um

importante meio para a geração de trabalho e renda, iniciativas fundamentais para

que os artesãos busquem seu espaço na formalidade contemporânea.
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Nesse sentido, o presente projeto pretende, através de instrumento legal, consolidar

o  conceito,  a  classificação  e  os  demais  critérios  que  envolvem  o  artesão  e  o

artesanato, com vistas a valorizá-los e protegê-los de eventuais critérios subjetivos,

evitando-se, com isso, que a atividade seja desvirtuada, ao se considerar artesanato

a simples cópia de objetos, em prejuízo da riqueza do valor intrínseco da habilidade

manual nos produtos do artesanato.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.619/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.955/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 4.187/2013)

Dispõe  sobre  a  prestação  do  serviço  de  transporte  intermunicipal  por  táxi  no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica autorizada a prestação do serviço de transporte intermunicipal por táxi

no Estado.

Art.  2º  –  Para  a  prestação  do  serviço  de  transporte  intermunicipal  por  táxi  no

Estado, os taxistas deverão observar as Leis Complementares nºs 88, de 2006, e 89,

de 2006, e os Decretos nºs 44.035, de 2005, e 45.785, de 2011.

Parágrafo único – É vedada a prestação do serviço de transporte intermunicipal por

táxi em desconformidade com as legislações federal, estadual e municipal.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A Constituição  da  República  assegura,  no  capítulo  intitulado  “Dos

Princípios  Gerais  da  Atividade Econômica”,  no art.  170,  que a  ordem econômica,

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar

a  todos  existência  digna.  Tal  previsão  ganha  reforço  no  capítulo  “Dos  Direitos

Sociais”, em que o trabalho é reconhecido como direito fundamental.

Por  isso,  proporcionar  aos taxistas  a  oportunidade de exercer  sua profissão de

forma íntegra e regulamentada é garantir também ao cidadão a liberdade de contratar
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um serviço e o direito de escolher quem deverá prestar os serviços de que necessita,

com base nos critérios de confiança, segurança, eficiência e comodidade.

A falta de norma que discipline o transporte realizado por taxistas entre municípios,

como  Jaboticatubas  e  Belo  Horizonte,  tem  prejudicado  muitos  trabalhadores  e

moradores residentes nessas localidades, que utilizam o serviço de transporte de

uma cidade para outra.

Hoje é muito frequente a utilização do serviço de transporte intermunicipal por táxi

no  Estado,  em virtude da intensificação das  relações entre  diferentes municípios.

Além  disso,  nos  termos  do  art.  2º  da  Lei  Complementar  nº  88,  de  2006,  é

competência  do  Estado  regular  a  execução  de  atividades  públicas  de  interesse

comum.

Assim  sendo,  apresentamos  este  projeto,  que  tem  como  finalidade  coibir  o

transporte clandestino de passageiros e regulamentar o serviço prestado por essa

classe trabalhadora, merecedora da atenção desta Casa Legislativa.

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

proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.304/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.956/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.432/2011)

Dispõe sobre a substituição de sacos plásticos de lixo e de sacolas plásticas por

sacos de lixo ecológicos e sacolas ecológicas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os sacos plásticos de lixo e as sacolas plásticas deverão ser substituídos

por sacos de lixo ecológicos e sacolas ecológicas, nos termos desta lei.

Parágrafo único – Para fins desta lei, entende-se por:

I – saco de lixo ecológico, aquele confeccionado em material oxibiodegradável;

II  –  sacola  ecológica,  aquela  confeccionada  em  material  oxibiodegradável  ou  a

sacola retornável;

III  –  material  oxibiodegradável,  o  que apresenta degradação inicial  por oxidação
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devida à luz e ao calor, degradação posterior por ação de microorganismos e cujos

resíduos finais não são prejudiciais ao meio ambiente;

IV – sacola retornável, a sacola confeccionada em material durável e destinada à

reutilização continuada.

Art. 2º – A substituição a que se refere esta lei acontecerá nos estabelecimentos

privados e nos órgãos e entidades do poder público sediados no Estado.

Art. 3º – A substituição a que se refere esta lei terá caráter facultativo pelo prazo de

três anos, contado a partir  da data de publicação desta lei, e caráter obrigatório a

partir da expiração desse prazo.

Art. 4º – A inobservância ao disposto nesta lei acarretará ao infrator as seguintes

penalidades:

I – notificação;

II – multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) e, em caso reincidência, no valor de

R$2.000,00 (dois mil reais);

III – interdição do estabelecimento;

IV – cassação do alvará de localização e funcionamento.

§ 1º – Na penalidade de notificação será concedido prazo de 30 dias para que o

infrator se ajuste ao previsto por esta lei.

§ 2º – A penalidade de cassação do alvará de localização e funcionamento não se

aplica a órgãos e entidades do poder público.

Art. 5º – O Poder Executivo, por meio de seu órgão competente, acompanhará e

fiscalizará  o  cumprimento desta  lei  pelos  estabelecimentos  privados  e  pelo  poder

público.

Art. 6º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar campanhas educativas e de

conscientização de cidadãos e instituições a respeito da substituição de que trata esta

lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Paulo Lamac

Justificação: Entramos em um novo século, o mundo está mudando, os recursos

naturais estão ficando escassos para a demanda humana no planeta. Todos devemos
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pensar em responsabilidade ambiental e iniciar a mudança nos padrões de produção

e consumo para padrões sustentáveis, ou nossos descendentes serão penalizados

pelo nosso modo de vida.

Visando à diminuição do impacto ambiental causado pelos plásticos, que demoram

centenas de anos para  se decompor,  este  projeto  tem a intenção de estabelecer

normas  para  a  substituição  de  sacolas  plásticas  convencionais,  distribuídas

principalmente por supermercados e lojas, por sacolas ecológicas.

Enquanto uma sacola convencional pode levar mais de 500 anos para se decompor

no meio ambiente, a biodegradável desaparece em 18 meses, depois do descarte. E

a degradação acontecerá, mesmo que o plástico seja descartado indevidamente e

abandonado ao ar livre.

A conversa começa a ficar séria quando é colocada em números. Uma família de

quatro pessoas de classe média usa mil sacolas, cerca de 40 quilos de plásticos, por

ano.

A luta contra a “plasticomania” ganhou importantes aliados entre os governos da

Europa.  Na Alemanha,  criou-se uma taxa extra  pelo  uso dos  sacos plásticos.  Na

Irlanda, o imposto da sacola plástica aumentou, o que diminuiu o seu consumo.

No Brasil, existem vários programas e iniciativas para diminuir o lixo que a sacola

plástica produz, substituindo-se o seu uso por outras formas de sacolas: reutilizáveis

ou  de  material  biodegradável.  Temos  exemplos  em  Municípios  como  Curitiba,

Londrina  e  Maringá,  no  Paraná;  Porto  Alegre  e  Canoas,  no  Rio  Grande  do  Sul;

Americana, em São Paulo; e Sobral, no Ceará. Além disso, empresas privadas, como

o  Pão  de  Açúcar,  e  diversas  panificadoras  têm  discutido  o  assunto  em  seus

congressos.  Algumas  instituições  trabalham  para  ampliar  a  discussão  sobre

embalagens alternativas,  e mais adeptos surgem com propostas,  como o Instituto

Akatu pelo Consumo Consciente, a Fundação Verde (Funverde) e a Ecologia e Ação

(Ecoa).

Esta proposição tem prioritariamente o sentido educativo de conscientizar o poder

público  e  as  empresas  que  atuam  em  nosso  Estado  sobre  a  importância  de

empreender desde já ações de preservação do meio ambiente, visando às futuras

gerações.
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Ao  estatuir  que  instituições  com  atuação  em  Minas  Gerais  substituam  sacolas

plásticas por ecológicas, estabelece normas específicas sobre a preservação do meio

ambiente,  conforme o art.  23  da Constituição Federal  de 1988,  que dispõe sobre

competência  comum à União,  aos  Estados,  ao Distrito  Federal  e  aos Municípios.

Então,  podemos concluir  que a Carta Magna,  ao instituir  essa competência como

comum, considerou o meio ambiente uma matéria de tamanha importância que todos

os entes da Federação têm a obrigação de zelar por ele.

Tendo  em  vista  a  importância  deste  assunto,  venho  pedir  o  apoio  dos  nobres

colegas para a aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Anselmo José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei  nº  1.786/2015, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.957/2015

Dispõe sobre a autorização e a regulamentação da venda e do consumo de bebidas

alcoólicas em eventos esportivos, estádios e arenas desportivas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a autorização e a regulamentação da venda e do

consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, estádios e arenas desportivas

no âmbito do Estado.

Parágrafo único – Para todos os efeitos legais, considera-se fornecedor, nos termos

da Lei  Federal  nº  8.078,  de 11 de setembro de 1990,  a pessoa jurídica ou física

responsável pela venda de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas desportivas.

Art.  2º  –  A  venda  e  o  consumo  de  bebida  alcoólica  em  estádios  e  arenas

desportivas são permitidos nos seguintes termos:

I  –  o  fornecedor  deverá  ser  habilitado,  mediante  obtenção  de  alvará  municipal

específico,  laudos  técnicos  da  Vigilância  Sanitária,  do  Corpo  de  Bombeiros  e  da

Polícia Militar, para poder realizar a venda de bebidas alcoólicas, preservando-se o

que reza o art. 28 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003;

II  –  são  autorizados  a  venda  e  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas  em  bares,

lanchonetes e congêneres destinados aos torcedores, bem como nos camarotes e

espaços  vip dos estádios e arenas, sendo que a venda deve se iniciar duas horas

antes de começar a partida;
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III – as bebidas expostas à venda, embora possam vir envolucradas em recipientes

metálicos ou de vidro, somente poderão ser vendidas e entregues aos consumidores

em  copos  plásticos,  cuja  capacidade  não  seja  superior  a  500  ml  (quinhentos

mililitros);

IV – são defesas a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a pessoas menores de

dezoito anos, podendo o fornecedor ou pessoa física responsável por tais condutas,

responder civil e criminalmente, nos termos da legislação vigente.

Art. 3º – O fornecedor, em caso de descumprimento do artigo anterior, estará sujeito

às seguintes punições:

I – multa no valor de 3.000 a 30.000 Ufemgs (três mil a trinta mil Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais);

II – suspensão de trinta a 360 trezentos e sessenta dias da venda e do consumo de

bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes e congêneres,  bem como nas áreas de

camarote e espaços vip dos estádios e arenas desportivas;

III – proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes

e congêneres, bem como nas áreas de camarote e espaços vip dos estádios e arenas

desportivas.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: Muito polêmico se torna hoje o consumo de bebidas alcoólicas dentro

de estádios e arenas desportivas, porém o torcedor sempre frequentou esses locais e

consumiu as bebidas alcoólicas, sendo ali um momento de descontração.

De maneira  errônea,  para  os  problemas  de  violência  no  âmbito  esportivo  e  de

torcidas, sempre se atribuiu como fator principal o consumo das bebidas alcoólicas,

uma vez que não se tinha um estudo mais preciso e dados sobre a real situação

geradora de fatos como brigas de torcidas, brigas entre torcedores,  destruição de

estruturas físicas e outros, que hoje, mesmo já se tendo algum tempo em que não se

pode  consumir  bebidas  alcoólicas  em  estádios  e  arenas  desportivas,  tais  fatos

mencionados  acima continuam a ocorrer  e  em muitos  dos  casos  de  maneira  tão

expressiva que ganham publicidade internacional, levando a crer que tal vedação não

é o fator de origem para diminuir a violência nestes locais.



694
____________________________________________________________________________

Para comprovar nosso entendimento, um grande exemplo foi a realização da Copa

das Confederações 2013 e da Copa do Mundo 2014 em que se permitiu o consumo

de  bebidas  alcoólicas  dentro  dos  estádios  onde  ocorreram  as  partidas,  sem  que

fossem  registrados  incidentes  ou  quaisquer  práticas  de  delitos  em  virtude  do

consumo.  Pode-se  verificar  que  o  consumo  não  implica,  necessariamente,  em

acréscimos da violência dentro e fora dos estádios e arenas desportivas.

Nesta perspectiva, este projeto de lei, revestido de plena constitucionalidade, vez

que a Carta Magna autoriza o Estado a legislar sobre consumo e desporto (art. 24,

incisos  V e  IX),  objetiva,  de  forma cristalina  e  induvidosa,  autorizar  a  venda e  o

consume de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas desportivas.

Destarte, não se pode punir o bom torcedor, cidadão cumpridor dos seus deveres,

que se vê tolhido e prejudicado por um fantasma que assombra a todos, a violência.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.334/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.958/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 297/2011)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que cria o Fundo

Estadual de Assistência Social – Feas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, fica acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 3º – ( ...)

Parágrafo único – Os recursos do Feas serão aplicados,  preferencialmente,  em

projetos de assistência social para atendimento aos municípios ou regiões do Estado

que registrem Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – de até 0,5.”.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  combate  à  miséria  é  uma  preocupação  dos  brasileiros  e  um

compromisso  de  campanha  do  ex-governador  do  Estado  Aécio  Neves.  O  Fundo



695
____________________________________________________________________________

Estadual de Assistência Social foi criado para desenvolver ações nessa área por meio

de projetos, programas e fundos.

Este  projeto  de  lei  objetiva  disciplinar  a  aplicação  de  recursos  previstos  em

programas e fundos destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria

e a fome e a resgatar a cidadania no Estado, adotando o Índice de Desenvolvimento

Humano – IDH – como parâmetro para a alocação de recursos, sempre insuficientes

diante das necessidades sociais.

Há tempos, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento de países e

regiões. É mundialmente aceito e amplamente utilizado pela Organização das Nações

Unidas – ONU. Trata-se de um índice sintético elaborado pelo Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD – a fim de medir o progresso humano.

É composto por indicadores de três áreas: saúde, educação e renda. A saúde é

medida pela esperança de vida ao nascer, em anos. A educação é medida por dois

indicadores: a taxa de alfabetização da população de 15 anos de idade ou mais e o

número de matrículas no ensino de 1º, 2º e 3º graus, dividido pela população em

idade escolar. A renda é medida pelo Produto Interno Bruto – PIB –  per capita, em

dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país.

O  IDH  varia  de  0  a  1.  Quanto  mais  próximo  de  um,  maior  o  grau  de

desenvolvimento. Índice menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8, médio;

acima de 0,8, alto.

Minas possui 195 cidades com índice até 0,5, e elas não se encontram somente no

Vale do Jequitinhonha. São João do Paraíso, no Norte do Estado, apresenta IDH de

0,363, comparável a países como Mauritânia ou Costa do Marfim. Já Conceição da

Barra de Minas e Santana do Manhuaçu registram IDH igual a 0,5. Assim, a adoção

do  índice  tem  a  vantagem  de  não  excluir  nenhuma  localidade  carente,

independentemente da região em que se situe e, ao mesmo tempo, beneficia a região

que agrega maior número de municípios pobres.

Em face do exposto e pela importância da matéria, conto com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 338/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.



696
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 1.959/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 332/2011)

Disciplina a aplicação de recursos previstos em programas e fundos destinados a

assistir populações carentes, a combater a miséria e a fome e a resgatar a cidadania

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os recursos alocados nos programas e nos fundos públicos destinados a

atenuar  distorções  na  distribuição  da  riqueza  pessoal  e  espacial,  a  combater  a

miséria e a fome, a assistir populações que estejam expostas a níveis salariais os

mais baixos e ao desemprego, a melhorar a qualidade de vida de populações que

vivem em situação de carência material  e precária situação familiar  e social serão

aplicados prioritariamente nos municípios que registram Índice de Desenvolvimento

Humano – IDH – até 0,5.

Art.  2º  –  O  disposto  no  artigo  anterior  aplica-se,  especialmente,  ao  programa

instituído pelo Decreto nº 40.237, de 23 de março de 1999, o programa Bolsa-Família,

ao Fundo para a Infância e a Adolescência, criado pela Lei nº 11.397, de 7 de janeiro

de 1994, e aos oriundos das políticas, dos programas e das ações propostas pelo

Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais, conforme dispõe o Decreto nº

40.324, de 23 de março de 1999.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  combate  à  miséria  é  uma legítima  preocupação  dos  brasileiros.

Estado desenvolve ações neste sentido por meio de projetos, programas e fundos.

O projeto de lei objetiva disciplinar a aplicação de recursos previstos em programas

e fundos destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria e a fome e

a  resgatar  a  cidadania  no  Estado  de  Minas  Gerais,  adotando  o  Índice  de

Desenvolvimento Humano – IDH – como parâmetro para a alocação de recursos,

sempre  insuficientes  diante  das  necessidades  sociais  e  que  precisam  ser  bem

aplicados.

Há tempos, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento de países e
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regiões. É mundialmente aceito e amplamente utilizado pela Organização das Nações

Unidas. Trata-se de um índice sintético elaborado pelo Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento – PNUD –, para medir o progresso humano. É composto por

indicadores de três áreas: saúde, educação e renda.

A saúde é medida pela esperança de vida,  ao  nascer,  em anos.  A educação é

medida por dois indicadores: a taxa de alfabetização da população de 15 anos de

idade ou mais e o número de matrículas no ensino do 1º, 2º e 3º graus, dividido pela

população em idade escolar. A renda é medida pelo Produto Interno Bruto – PIB – per

capita, em dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país.

O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o grau de desenvolvimento.

Menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8, é médio; acima de 0,8, alto.

Minas possui 195 cidades com índice até 0,5, e elas não se encontram somente no

Vale do Jequitinhonha.

São João do Paraíso, no Norte do Estado, apresenta IDH de 0,363, comparável a

países como a Mauritânia ou a Costa do Marfim. Já Conceição da Barra de Minas e

Santana do Manhuaçu registram IDH igual a 0,5. Assim, a adoção do índice tem a

vantagem de não excluir nenhuma localidade carente, independentemente da região

em que se situe e, ao mesmo tempo, beneficia a região que agrega maior número de

municípios pobres.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 338/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.960/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 17/2011)

Institui  a  cobrança  de  meia-entrada  em  estabelecimentos  culturais,  de  lazer  e

esportivos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  assegurado  aos  estudantes  regularmente  matriculados  em

estabelecimentos de ensino público ou particular oficialmente reconhecidos no Estado
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e aos jovens com idade até dezoito anos 50% (cinquenta por cento) de abatimento

sobre  o  preço  efetivamente  cobrado  por  ingressos  em  casas  de  diversão,  de

espetáculos  teatrais,  musicais  e circenses,  em casas de exibição cinematográfica,

praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer, na conformidade

desta lei.

§ 1º – Para efeito do cumprimento desta lei, consideram-se casas de diversão de

qualquer  natureza,  como previsto  no  caput deste  artigo,  os  locais  que,  por  suas

atividades, propiciem lazer e entretenimento;

§ 2º – No caso de o estabelecimento descrito no caput deste artigo praticar preços

promocionais  ou descontos,  a meia entrada corresponderá à metade do valor  do

ingresso com desconto ou em promoção.

Art. 2º – Para usufruir o benefício a que se refere o art. 1º desta lei, o estudante

deverá  provar  a  condição  referida  nos  artigos  anteriores,  através  de  carteira

autenticada pelo respectivo estabelecimento de ensino e emitida pela União Nacional

dos Estudantes – UNE –, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – Ubes

– ou pela União Colegial de Minas Gerais – UCMG – e distribuída pelas respectivas

entidades  filiadas,  tais  como  União  Estadual  dos  Estudantes,  uniões  municipais,

diretórios  centrais  de  estudantes,  diretórios  acadêmicos,  centros  acadêmicos  e

grêmios  estudantis,  e  os  jovens  com  idade  até  dezoito  anos  deverão  portar

documento de identidade.

Parágrafo único – As carteiras mencionadas neste artigo terão validade de um ano,

até a data da expedição da carteira no ano seguinte.

Art. 3º – A autenticação e a expedição das carteiras referidas no caput deste artigo

deverão  se  dar  como  base  em  listagem  de  alunos  regularmente  matriculados

fornecida  pela  direção  de  cada  estabelecimento  de  ensino,  até  um  mês  após  o

encerramento das matrículas.

Art. 4º – Caberá às prefeituras municipais, através dos órgãos responsáveis pela

cultura,  pelo  esporte,  pelo  lazer  e  pela  defesa  do  consumidor  a  fiscalização  do

cumprimento  desta  lei,  autuando  os  estabelecimentos  que  a  descumprirem,

cominando-lhes  as  sanções  administrativas  cabíveis  e  a  suspensão  imediata  do

alvará do evento e do funcionamento do estabelecimento.
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Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º – Fica revogada a Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Este  projeto  de  lei  institui  a  cobrança  de  meia-entrada  em

estabelecimentos culturais, de lazer e esportivos no Estado de Minas Gerais. Milhões

de jovens se beneficiam da meia-entrada todos os dias, frequentando shows, peças

de teatro, jogos de futebol e outros eventos culturais e pagando a metade do preço.

A essência deste projeto é a ideia de que a formação do cidadão não se dá apenas

no banco das escolas, pois é preciso dar acesso a atividades culturais capazes de

ampliar a sensibilidade, o conhecimento e a forma de ver o mundo. É preciso dar

oportunidade  para  o  jovem  ver  de  perto  seu  país  e  outros  lugares  do  mundo,

conhecer  culturas,  comportamentos  e  povos  diferentes  e  crescer  respeitando

diferenças.

A meia-entrada é a forma de garantir a complementação da formação acadêmica

dos jovens estudantes,  através do acesso diferenciado à cultura,  ao esporte e ao

lazer. Com ela, o estudante amplia seus conhecimentos e sua formação cultural. A

meia-entrada interage com o ensino formal, garantindo maior qualidade na formação

educacional dos estudantes brasileiros.

Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão nacionalmente discutida,

devido a sua importância e ao impacto na vida social dos jovens e dos estudantes,

pleiteamos o apoio e a aprovação de todos os deputados desta Casa Legislativa a

esta proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.961/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 716/2011)

Altera a Lei nº  7.367, de 2 de outubro de 1978,  que dispõe sobre o transporte

coletivo rodoviário intermunicipal no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A ementa da Lei nº 7.367, de 2 de outubro de 1978, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Dispõe sobre o transporte intermunicipal de passageiros no Estado.”.

Art. 2º – O art. 1º da Lei nº 7.367, de 2 de outubro de 1978, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – O transporte intermunicipal de passageiros, realizado no Estado de Minas

Gerais,  é  serviço  público,  explorado  diretamente  ou  delegado  ou  autorizado  a

terceiros.

§  1º  –  É  intermunicipal  o  serviço  de  transporte  de  passageiros  realizado  entre

municípios, quer por estrada federal, estadual ou municipal.

§  2º  –  O transporte  de  passageiros  será  coletivo  quando realizado  por  ônibus,

mediante  delegação,  ou  eventual  quando  realizado  por  ônibus  ou  micro-ônibus,

mediante autorização para fretamento, conforme a Lei Federal nº 9.503, de 23 de

setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

§  3º  –  A delegação  para  transporte  coletivo  será  concedida  exclusivamente  à

empresa  legalmente  constituída,  e  a  autorização  para  transporte  eventual  por

fretamento poderá ser concedida à pessoa física anteriormente cadastrada.”.

Art. 3º – O  caput do art. 2º da Lei nº 7.367, de 2 de outubro de 1978, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais  –  DER-MG  –  a  exploração,  a  delegação  e  a  autorização  do  serviço  de

transporte intermunicipal de passageiros.”.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto visa  alterar a lei supracitada, que regula os serviços de

transporte  intermunicipal  no  Estado,  especialmente  o  de  passageiros,  que  hoje

insere-se entre as competências do DER-MG.

A motivação desta proposta é o Decreto nº 44.007, de 13/4/2005, do governador

Aécio Neves, que intenta proibir, de forma autoritária e desarrazoada, o transporte de

passageiros em veículos com menos de 20 lugares, hoje realizado por cerca de 22

mil trabalhadores em todo o Estado.

O DER-MG argumenta que tal proibição é justificada pelo aumento do número de
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acidentes e mortes envolvendo o transporte de passageiros em micro-ônibus, razão

pela qual a autarquia quer apenas ônibus de empresas constituídas circulando nas

estradas mineiras.

Na verdade, o DER-MG é responsável pela autorização e fiscalização de todos os

veículos  que  realizam  o  transporte  intermunicipal  por  fretamento.  A  medida,  na

prática, servirá apenas para reduzir o trabalho de fiscalização, ao diminuir o número

de veículos aptos a realizar o transporte de passageiros.

Outro item importante a ser abordado pela legislação é a definição de que, no caso

da autorização para transporte eventual de passageiros, ela possa ser feita à pessoa

física cadastrada, e não somente às empresas, como quer o governo estadual.

Assim,  entendendo  que  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  define  o  ônibus  como

veículo com mais de 20 assentos e o micro-ônibus como aquele que transporta até 20

passageiros,  equiparando  as  duas  espécies  para  os  fins  de  transporte  de

passageiros, não vemos motivo para proibir essa modalidade, uma vez que o DER-

MG fiscaliza esses serviços e expede ou não as autorizações necessárias.

O projeto que apresentamos, para alterar uma norma em vigor, servirá para regular,

em sede legislativa, uma matéria importante como o transporte de passageiros, que

hoje encontra embasamento legal apenas na modalidade do transporte coletivo. As

regras  relativas  ao  transporte  intermunicipal  eventual,  realizado  por  fretamento,

encontram-se hoje apenas em decreto, não estando a matéria, portanto, sujeita ao

controle direto do Poder Legislativo.

Por essa razão é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o quanto antes, este

projeto, como uma medida de justiça com os trabalhadores mineiros que realizam

legalmente e com autorização do DER-MG o transporte de passageiros em regime de

fretamento.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.155/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.962/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.867/2011)

Estabelece a obrigação de disponibilizar álcool gel a 70% (setenta por cento) para



702
____________________________________________________________________________

higiene das mãos nos estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo

no local e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local

deverão,  como  medida  de  higiene  e  saúde  pública,  disponibilizar  para  os

consumidores álcool gel a 70% (setenta por cento) para higienização das mãos antes

do consumo dos alimentos.

Parágrafo único – Os estabelecimentos devem manter álcool em gel em locais de

fácil acesso e visualização.

Art.  2º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  estabelecimento

infrator às seguintes penalidades:

I – na primeira infração, notificação de advertência para corrigir a irregularidade, no

prazo de quinze dias;

II  – não corrigida a irregularidade no prazo previsto no inciso I,  estará sujeito o

estabelecimento infrator à multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais);

III – no caso de reincidência, a multa prevista no inciso II será aplicada em dobro.

Parágrafo  único  –  Para  os  efeitos  desta  lei,  considera-se  reincidência  o

cometimento da mesma infração a cada período de trinta dias, após a aplicação da

multa prevista no inciso II.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que lhe couber, no prazo

máximo de sessenta dias contados de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Fábio Cherem

Justificação:  O  uso  de  álcool  gel  a  70%  é  reconhecido  como  uma  das  mais

eficientes  formas  de  higienização  das  mãos.  Ao  instituir-se  a  obrigatoriedade  de

disponibilização deste em estabelecimentos comerciais de alimentos para consumo

local, como bares, lanchonetes e restaurantes, a incidência de doenças como a gripe

A, viroses e infecções bacterianas intestinais certamente diminuirá, já que o contágio

dessas doenças muitas vezes se dá por meio da falta de higienização das mãos no

momento imediatamente anterior ao manuseio dos alimentos.
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Diante do exposto, 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 1.319/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.963/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.783/2013)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista 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 São Sebastião

da Bela Vista o imóvel constituído por um terreno com área de 180m² (cento e oitenta

metros  quadrados)  com  as  respectivas  benfeitorias,  com  limites  e  confrontações

descritos na matrícula, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Santa Rita do Sapucaí sob a matrícula nº 8.315, de 30 de julho de 1992.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput deste artigo será destinado a

uso da administração municipal para construção da sede de uma nova delegacia.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado de Minas Gerais ao Município de São Sebastião da Bela Vista,

destinado  ao  uso  da  administração  municipal  para  a  construção  de  uma  nova

delegacia,  uma vez que o  prédio  atual  não apresenta condições  adequadas para

utilização.

Fundamenta-se o interesse do município na formalização da doação desse imóvel

na necessidade de atendimento à população. Assim, apresentamos este projeto de lei

e esperamos contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Duarte

Bechir. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.628/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.964/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.766/2011)

Dispõe sobre a adoção de testes para diagnosticar a Síndrome de Irlen nas escolas

públicas e privadas do sistema estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica instituída nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de

ensino a adoção de testes para diagnosticar a Síndrome de Irlen.

Parágrafo  único  –  Os  testes  estabelecidos  no  caput deverão  ser  realizados,

preferencialmente, na admissão dos alunos.

Art. 2º – A adoção dos testes atenderá o aluno no mínimo a cada dois anos.

Art. 3º – Fica assegurado aos alunos da rede pública o fornecimento, pelo Poder

Executivo,  de  óculos  adequados  para  aqueles  que apresentarem diagnóstico  que

comprove a necessidade.

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, 10 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Síndrome da Sensibilidade Escotópica ou Síndrome de Irlen é uma

condição que afeta pessoas de todas as idades e está relacionada à desorganização,

no cérebro, de informações recebidas pelo sistema visual, em virtude de um distúrbio

no sistema neuropsicológico.

Tendo  sido  constatada  primeiramente  pela  Dra.  Helen  Irlen,  cujas  pesquisas

começaram  há  cerca  de  25  anos,  estudos  sugerem  que  46% das  pessoas  com

dificuldades escolares apresentam tal condição, que consiste na hipersensibilidade a

certos comprimentos de onda de luz, promovendo distorções no processamento das

imagens pelo sistema ocular. Estima-se ainda que cerca de 12 a 14% da população

em geral seja portadora dessa síndrome.
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A Síndrome de Irlen é um distúrbio de aprendizagem, mais conhecido como dislexia

da leitura, prevista na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas

Relacionados à Saúde – CID 10 –, sob o código F81.0 – Transtorno Específico de

Leitura  –,  no  tópico  F81  –  Transtornos  Específicos  do  Desenvolvimento  das

Habilidades Escolares.

O  mecanismo  fundamenta-se,  portanto,  além  das  intervenções  pedagógicas,

psicológicas  e  médicas,  na  utilização  do  Método  Irlen.  Esse  método  promove  a

avaliação,  a  utilização  de  sobreposições  coloridas  e  o  uso  de  filtros  seletivos,

auxiliando  diretamente  o  indivíduo  com  problemas  relacionados  à  dificuldade  de

leitura e aprendizagem como cefaleia,  fadiga, fotofobia,  entre outras complicações

decorrentes da síndrome.

O teste, utilizado por profissionais qualificados para tal, seleciona qual de 10 cores

–  overlays –  é  indicada  para  cada  portador  da  síndrome,  podendo  haver  a

necessidade de uma combinação de cores. Na segunda etapa há a prescrição dos

denominados filtros seletivos, que são óculos com lentes coloridas, que só podem ser

prescritos por centros credenciados pelo Irlen Institute, que existem em 34 países,

inclusive  no  Brasil,  representados  pelo  Hospital  de  Olhos  –  Clínica  Dr.  Ricardo

Guimarães, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O sistema proporciona melhora na fluência e compreensão da leitura, bem como na

atenção  ao  texto,  já  que  influi  diretamente  nos  casos  de  leitura  mais  lenta  e

segmentada, comprometimento da velocidade de cognição, memorização, cansaço,

inversões,  troca  de  palavras,  distração,  perda  de  linhas  no  texto,  desfocamento,

sonolência,  distorções  visuais,  irritabilidade  e  enjoo,  consequências  da  exposição

desses indivíduos a um tempo relativamente curto de esforço empreendido para a

leitura  e  processamento  de  informações.  Destacamos  que  a  síndrome  não  é

diagnosticada em exame comum.

Confirmada a sua condição, que pode ser percebida pela significativa melhora na

leitura e percepção proporcionada pelo uso das lâminas coloridas – colored overlays

–, encaminha-se para a realização do diagnóstico padrão de leitura cognitiva – DPLC

– e do Exame da Neurofisiologia Visual para constatar a necessidade da prescrição

dos filtros seletivos (óculos com lentes coloridas) para melhorar o desempenho das

atividades relacionadas ao processamento de informações visuais.
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Mostra-se necessária, portanto, a adoção de mecanismos de diagnóstico precoce

dos  distúrbios  oriundos da Síndrome de Irlen,  tendo em vista  a  minimização dos

danos  causados  por  esta  síndrome que  está  muitas  vezes  relacionada  a  própria

causa da dislexia, que consiste em uma disfunção no processamento de informações

na leitura, escrita e soletração.

Os primeiros passos para a alfabetização são empreendidos justamente na leitura e

a  cognição  de  informações  pelo  educando,  cabendo,  precipuamente,  ao  poder

público, a garantia de condições dignas de saúde para tanto.

Estima-se  que  cerca  de  195.000  crianças  e  jovens  brasileiros  abandonem  as

escolas brasileiras por déficits de aprendizagem (MEC/2007), dos quais 30% estão

relacionados a alguma disfunção visual,  o que contribui para a repetência escolar,

evasão  e,  consequentemente,  dificuldades  de  inclusão  no  mercado  de  trabalho,

quando não na marginalização.

É importante destacar ainda que o Método Irlen é utilizado em 42 países e em mais

de 3 mil  instituições de ensino.  Particularmente nos Estados Unidos, uma medida

tomada durante a Assembleia Geral da National Education Association – NEA –, que

agrega  aproximadamente  3  milhões  de  trabalhadores  na  área  de  educação,  foi

aprovada a proposta que todos os seus membros sejam informados sobre a síndrome

e seu tratamento.  Em Minas Gerais as pesquisas têm sido feitas através de uma

parceria  entre  a Fundação Hospital  de Olhos e a Universidade Federal  de Minas

Gerais,  resultando  na  criação  do  Laboratório  Avançado  de  Pesquisa  Aplicada  a

Neurovisão, que resultou no desenvolvimento de equipamentos para o rastreamento

e análise da leitura e habilidades oculomotoras, bem como para o rastreamento de

acuidade visual e auditiva.

Na prática, após a utilização do método, temos os seguintes resultados práticos: I –

redução dos índices de evasão escolar; II – melhora da aprendizagem; III – aumento

da velocidade e fluência na leitura; IV – melhoria na orientação espacial durante a

escrita;  V – melhora na caligrafia;  VI  – redução do nervosismo;  VII  – redução de

problemas comportamentais; VIII – melhora no desempenho acadêmico; IX – redução

da  tensão,  fadiga  e  cansaço  durante  a  leitura;  X  –  melhora  na  manutenção  da

atenção; XI – melhora da autoestima com aumento da autoconfiança; XII – redução
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da violência  social;  XIII  –  melhoria  da  qualidade de vida,  entre  outros  benefícios

diretos e indiretos.

Nestes termos, conto com a aprovação do projeto de lei que prevê a adoção de

testes,  na  rede  estadual  pública,  que  visem  à  identificação  e  à  tomada  de

providências para a diminuição dos males causados por esta síndrome.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Gil Pereira.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.716/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  996/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à ANTT, ao Dnit e à Polícia Rodoviária Federal pedido de providências

para a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e para o

cumprimento do que determina a Lei Estadual nº 13.796, de 20/12/2000, que dispõe

sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras

de resíduos perigosos no Estado.

Nº  997/2015,  do  deputado  Tito  Torres,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado e ao secretário de Transportes pedido de informações sobre os

projetos paralisados, em licitação e a licitar do programa Caminhos de Minas. (– À

Mesa da Assembleia.)

Nº  998/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Reitoria da UFMG, à Superintendência da Polícia Federal em Minas

Gerais,  à  Chefia  da Polícia  Civil  e  ao Comando-Geral  da Polícia  Militar  as  notas

taquigráficas da 22ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para que trabalhem de forma compartilhada e integrada na área de inteligência e

também na efetivação das ações que visem a reprimir, combater e prevenir o uso e o

tráfico de drogas no câmpus dessa universidade.

Nº  999/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sete Lagoas

pedido de providências para que recursos financeiros arrecadados com prestações

pecuniárias na unidade sejam destinados a investimentos na segurança pública no

município e região, sobretudo na infraestrutura das Polícias Civil e Militar, bem como
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nos  conselhos  municipais  de  segurança  pública  e  nas  políticas  municipais  de

segurança.

Nº  1.000/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

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

providências para melhorar o atendimento do serviço 190 em Sete Lagoas.

Nº  1.001/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

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

providências para o aumento da segurança no entorno das universidades em Sete

Lagoas.

Nº  1.002/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  com  vistas  a  que

investigue as circunstâncias da morte do jornalista Evany José Metzker, em Padre

Paraíso, bem como à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para que

acompanhe o caso no âmbito de sua competência.

Nº  1.003/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal, à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito

e Transporte,  à  Câmara Municipal,  à  Subsecretaria  de Promoção da Qualidade e

Integração do Sistema de Defesa Social, ao juiz da 1ª Vara Criminal, à Promotoria de

Justiça, à Promotoria de Justiça da Vara da Infância e da Juventude, à Defensoria

Pública, à Delegacia Regional da Polícia Civil, ao Comando da Guarda Municipal e à

diretoria  do  presídio,  todos de Sete  Lagoas,  ao  Subcomando do 25º  Batalhão de

PMMG, ao Comando da 14ª Região da PMMG e ao Comando da 3ª Companhia do

CBMMG  as  notas  taquigráficas  da  21ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,

realizada em Sete Lagoas, e pedido de providências para que as propostas e ações

de  combate  à  criminalidade  no  município  e  região  debatidas  na  referida  reunião

sejam implementadas.

Nº  1.004/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao Ministério da Integração Nacional pedido

de providências para ampliar a área de atuação da Companhia de Desenvolvimento

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba de modo a abranger todos os municípios

do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Mucuri.
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Nº  1.005/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

formulado  voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itamarandiba  pelo

aniversário desse município.

Nº  1.006/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Pirapora pelo aniversário

desse município.

Nº  1.007/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a inclusão de

todos os 168 municípios da área mineira da Sudene na área mineira do semiárido

brasileiro.

Nº  1.008/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com o Município de Andradas por ter alcançado o

1º lugar no setor de ação social em premiação realizada durante o congresso da

Associação Mineira dos Municípios.

Nº  1.009/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a realização de

licitação para as obras do trecho da Rodovia LMG-746 que liga Monte Carmelo a

Chapada  de Minas,  passando  por  São  Félix  de  Minas,  como ação  do  programa

Caminhos de Minas. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.010/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para que promova estudos técnicos,

juntamente com a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Fazenda,

com a finalidade de conceder isenção fiscal sobre toda a cadeia produtiva das águas

mineral e potável envasadas para comercialização. (– À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Nº 1.011/2015,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 19/5/2015, em Belo Horizonte,  que

resultou na apreensão de drogas, arma de fogo e na detenção de um homem; e seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.
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Nº 1.012/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na  2ª  Cia.

Rotam, pela atuação na ocorrência, em 19/5/2015, em Belo Horizonte, que resultou

na  apreensão  de  um  menor,  drogas,  balança  de  precisão  e  armas  de  fogo.  (–

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.013/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado ao chefe da Delegacia Especializada em Investigação de

Crimes  contra  a  Fauna  em  Belo  Horizonte  pedido  de  informações  sobre  suas

atividades,  especificando  as  denúncias  protocoladas,  o  resultado  das  apurações

realizadas e dados sobre a disponibilidade de materiais e de recursos humanos na

delegacia. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.014/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para assegurar e

respeitar  os  direitos  constitucionais  dos  servidores  públicos  municipais  em  greve

desde 25/5/2015.

Nº 1.015/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja encaminhado ao

diretor-geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais pedido de informações

sobre: 1– data de impressão e quantidade de exemplares impressos da edição extra

do  Minas Gerais que está registrada eletronicamente com data de 27/3/2015; 2 –

relação  dos  destinatários  da  edição  extra  do  Minas  Gerais,  com  a  data  de

encaminhamento  e  de recebimento dos exemplares,  acompanhada de cópias  dos

documentos comprobatórios; 3 – data (dia, hora e minuto)  da alteração de dados

efetuada na página da internet do Minas Gerais, com a exclusão da menção à edição

extra nos dados relativos ao dia 28/3/2015 e a inclusão nos dados relativos ao dia

27/3/2015. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.016/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados na 2ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  1º/6/2015,  em

Salinas, que resultou na apreensão de drogas, munição, quantia em dinheiro e na

detenção de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido

de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 1.017/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao governador do Estado pedido de providências com vistas à retomada do Programa

Bolsa Verde, criado pela Lei nº 17.727, de 2008, e pelo Decreto nº 45.113 ,de 2009.

Nº 1.018/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Semad,  ao  IEF,  ao  Igam,  à Cia.  de Polícia  Militar  de  Meio  Ambiente  de  Minas

Gerais,  ao  Ibama e  à  ANA pedido  de  providências  com vistas  a  averiguação de

denúncias relativas à devastação da flora, da fauna e das nascentes na Serra do

Cabral, em Francisco Dumont e cidades em seu entorno, à verificação in loco e à

tomada de medidas urgentes e necessárias para coibir as inúmeras agressões ao

meio  ambiente;  e  sejam  encaminhados  a  essa  comissão  os  resultados  das

fiscalizações empreendidas em razão dessa denúncia.

Nº 1.019/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Semad e  à  Emater-MG pedido  de  providências  com  vistas  à  identificação  e  à

preservação de nascentes na Serra do Cabral, a partir  do Município de Francisco

Dumont.

Nº 1.020/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao Copam pedido de providências com vistas a transferir  para os municípios que

contem com órgão ambiental capacitado e conselho de meio ambiente a competência

para autorizar o funcionamento ou promover o licenciamento de atividade de extração

de cascalho em jazidas de  até  2ha para  aplicação em obras de conservação ou

recuperação de estradas vicinais nos respectivos territórios, executadas por órgão ou

entidade do próprio município,  sem prejuízo  de  eventuais  exigências  referentes à

exploração de direitos minerários.

Nº 1.021/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  presidente  da  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  os  investimentos  e

recursos financeiros aplicados em proteção de nascentes e a relação dos municípios

beneficiados,  conforme  o  disposto  na  Lei  nº  12.503,  de  1997.  (–  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  1.022/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que voltem as

aulas  em  tempo  integral  nas  escolas  estaduais,  com  vistas  a  contribuir  para  a

qualidade do ensino. (– À Comissão de Educação.)



712
____________________________________________________________________________

Nº  1.023/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Dnit pedido de providências para a construção de um trevo no Km

331 da BR-354, na entrada do Distrito de Guarda dos Ferreiros, em São Gotardo. (–

À Comissão de Transporte.)

Nº 1.024/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Copasa-MG  pedido  de  providências  para  a  constituição  de  grupo  de  trabalho

envolvendo os Municípios de Belo Horizonte e Contagem, a Semam, a CEF, o Deop e

a UFMG, para fazer o acompanhamento das obras de revitalização e despoluição da

Lagoa da Pampulha.

Nº 1.025/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/5/2015, em Ituiutaba, que resultou

na apreensão de drogas e equipamento para seu refino e na prisão de um homem; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.026/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 33º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/5/2015, em Betim, que resultou na

apreensão de dois adolescentes, armas de fogo e um veículo roubado e na prisão de

um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 1.027/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam

da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 20/5/2015, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de drogas,  armas de fogo,  munição,  explosivo,  objetos  de

valor, quantia em dinheiro e material para dolagem de drogas e na detenção de seis

pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado

à sociedade. (– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)
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REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.494/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 201/2011.

Nº 1.495/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 202/2011.

Nº 1.496/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 204/2011.

Nº 1.497/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 206/2011.

Nº 1.498/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 207/2011.

Nº 1.499/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 209/2011.

Nº 1.500/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 210/2011.

Nº 1.501/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 211/2011.

Nº 1.502/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 221/2011.

Nº 1.503/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 222/2011.

Nº 1.504/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 223/2011.

Nº 1.505/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 224/2011.

Nº 1.506/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 225/2011.

Nº 1.507/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 227/2011.

Nº 1.508/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 228/2011.
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Nº 1.509/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 231/2011.

Nº 1.510/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 232/2011.

Nº 1.511/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 233/2011.

Nº 1.512/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 235/2011.

Nº 1.513/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.816/2012.

Nº 1.514/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a retirada de tramitação

do Requerimento Ordinário nº 1.447/2015.

Nº 1.515/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a retirada de tramitação

do Requerimento Ordinário nº 1.448/2015.

Nº 1.516/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a retirada de tramitação

do Requerimento Ordinário nº 1.449/2015.

Nº 1.517/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a retirada de tramitação

do Requerimento Ordinário nº 1.450/2015.

Nº 1.518/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a retirada de tramitação

do Requerimento Ordinário nº 1.451/2015.

Nº 1.519/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a retirada de tramitação

do Requerimento Ordinário nº 1.452/2015.

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 Celinho do Sinttrocel em que solicita seja formulada manifestação de

apoio à deputada federal Jandira Feghalli em razão de agressão física e moral sofrida

no Plenário da Câmara dos Deputados.

Comunicações

– São também encaminhadas à presidência comunicações das Comissões de Meio
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Ambiente, de Esporte, de Administração Pública, de Segurança Pública e de Saúde e

dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta (2).

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Isauro Calais.

O  deputado  Isauro  Calais  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

funcionários da Casa, público presente, telespectadores da TV Assembleia, boa tarde.

Aproveito a presença dos deputados Antônio Jorge e Noraldino Júnior, de Juiz de

Fora, para falar de nossa região. Há 31 anos milito na seara jurídica em Juiz de Fora

e, por isso, acompanho bem de perto a situação de instituições como a Polícia Civil, a

Polícia Militar, o Poder Judiciário e o Ministério Público. No decorrer desses 31 anos

de convivência e de trabalho – como serventuário da justiça por 4 anos e defensor

público  e  gestor  da  Defensoria  Pública  por  27  anos  –,  também  vi  de  perto  as

dificuldades que Juiz de Fora vem enfrentando. Saí da Defensoria Pública para vir

para esta Casa e tenho muito orgulho de estar aqui representando o povo mineiro, o

povo da Zona da Mata, de Juiz de Fora e da minha querida terra natal, Miraí. Enfim,

tenho muito orgulho de estar aqui falando pelo cidadão mineiro e tentando contribuir

com esta Casa que conta com parlamentares da estirpe de seu presidente, Adalclever

Lopes, Bonifácio Mourão, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Rogério Correia e tantos

outros. Para não cometer injustiça, paro aqui, mas tenho muito orgulho de estar entre

tantos deputados importantes para esta Casa e para Minas Gerais.

Mas, deputado Antônio Jorge, não podemos ficar de braços cruzados com o que

está acontecendo em Juiz de Fora, e aproveito para chamar a atenção do líder do

governo, do deputado Rogério Correia, e do próprio governo de Minas Gerais. Em

primeiro  lugar,  a  Polícia  Civil  da  nossa  cidade,  deputado  Bonifácio  Mourão,  está

sucateada como nunca. São 30 anos de abandono da Polícia Civil em Juiz de Fora e

na Zona  da  Mata.  Para  dar  um exemplo,  em  São João  Nepomuceno  havia  seis

delegados; hoje, são dois. Não há mais plantão em São João Nepomuceno.

Numa ocorrência em São João Nepomuceno, como em todas as cidades da Zona

da Mata, a Polícia Militar, no final de semana, tem de levar os meliantes, ou supostos

meliantes, para Juiz de Fora para ratificar ou não o flagrante. Muito bem, daí fica fora

por duas ou três horas desguarnecendo não só São João Nepomuceno. As cidades
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todas da Zona da Mata vivem esse regime sem plantonista. Não existe plantonista

porque a Polícia Civil foi, no decorrer de anos, sucateada. Quanto à Polícia Militar, ao

conversar com estudioso e militar que entende da Polícia Militar, o deputado Cabo

Júlio, ele disse que Juiz de Fora, em relação a outras cidades, tem número suficiente

de policiais militares, mas para o tamanho de Juiz de Fora, a cidade tem número

insuficiente de policiais.

E aí me dirijo ao governo, ao líder do governo. Estamos na divisa do Rio de Janeiro;

a cada dia que passa, mais violência sofremos em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

São bandidos vindos do Rio de Janeiro, armas entrando na nossa região da Zona da

Mata, droga entrando na Zona da Mata, Juiz de Fora, e, consequentemente, a Polícia

Militar que temos hoje é insuficiente.

Aí vem pela imprensa, senhoras e senhores deputados, que o governo de Minas,

por meio do comando da Polícia Militar, lança edital para concurso para contratação

de novos policiais militares, e nenhum policial designado para Juiz de Fora, deputado

Antônio Jorge. Nenhum. Um descaso total.  E nós, deputados de Juiz de Fora, da

Zona  da  Mata,  devemos  pedir  a  mudança  imediata  desse  edital  para  que  seja

designado um número suficiente para dar garantia  e segurança aos cidadãos que

moram na divisa com o Rio de Janeiro, que sofrem a cada dia.

O Poder  Judiciário,  como eu disse hoje na nossa comissão,  com o presidente,

desembargador  Joaquim  Herculano,  avançou  muito;  agora,  o  presidente  Pedro

Bittencourt idem, está fazendo um trabalho excelente, buscando dar mais condição

de a justiça atender o jurisdicionado. Porém, do outro lado estamos perdendo, com

bandidos cada vez mais frequentes em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Nós nos assustamos com o que ocorreu outro dia, agora, há três, quatro, cinco

dias, quando, na cidade do nosso mestre Mourão, Governador Valadares, houve uma

rebelião com 800 presos, em uma cadeia pública que comporta 300 presos. Muito

bem, para onde foram 170 presos?

Fiz um ofício ao secretário de Defesa Social mostrando que Juiz de Fora não quer e

não aceita ser tratada dessa forma por esse governo ou por qualquer governo, com o

seguinte teor:  “Com meus cordiais cumprimentos, solicito  especial  empenho de V.

Exa.  no  sentido  de  analisar  a  possibilidade  de  essa  secretaria  prestar
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esclarecimentos a este deputado” – e aos deputados de Juiz de Fora, da Zona da

Mata  -  “a  respeito  da  transferência  de  170  presos  do  presídio  de  Governador

Valadares para Juiz de Fora. Requer ainda saber quais providências serão tomadas

para  que  os  presídios  da  cidade,  que  já  estavam  superlotados,  comportem  tais

presos”. Nesta oportunidade questiona-se ainda por que não estão sendo tomadas

providências para inclusão de mais agentes penitenciários na cidade de Juiz de Fora

e para as reformas estruturais nos presídios para minorar a superlotação já existente.

Para piorar, senhoras e senhores deputados, haverá concurso para provimento de

cargo na Polícia Militar este ano e não há previsão de contratação de nenhum policial

militar para Juiz de Fora e região, que sofrem com o baixo efetivo, a proximidade da

divisa  com  o  Rio  de  Janeiro,  que  provoca  rota  de  entrada  de  armas,  drogas  e

aumento da violência, motivando o questionamento de por que a cidade não receberá

aumento de efetivo e nem está contemplada no concurso que será realizado.

Ocorre que, no presídio de Governador Valadares, houve uma rebelião exatamente

por este se encontrar superlotado. Obviamente teve a rebelião, e esses presos teriam

de ser retirados de lá até para dar segurança aos cidadãos de Governador Valadares.

“Um presídio que comporta 290 presos se encontrava com 800 detentos. Contudo a

solução encontrada gera um descalabro. Isso porque transferiram 170 presos para a

cidade  de  Juiz  de  Fora,  que  já  se  encontra  com  o  presídio  e  todas  as  cadeias

públicas superlotadas.

Apenas para esclarecer a situação, somente o presídio, a cadeia pública, o Ceresp,

em Juiz de Fora, que conta com 836 presos e tem vaga apenas para 334, recebeu

mais 100 vindos de Governador Valadares”. Então hoje está com 936 presos, uma

cadeia  que  comporta  334  presos.  Só  para  ilustrar.  Governador  Valadares  teve  a

rebelião  porque  estava  superlotada  também.  “Se,  em  Governador  Valadares,  a

rebelião eclodiu, isso é porque estava superlotado. Não nos parece sensato pôr mais

presos em um presídio já superlotado.

Para  a  Penitenciária  Professor  Ariosvaldo  Campos  Pires,  que  também  já  se

encontrava  superlotada,  foram  transferidos  20  detentos.  Em  razão  dessa

transferência, houve alteração do horário de visita, o que já ocasionou greve de fome

dos presos daquela penitenciária e já existem informações de princípio de rebelião
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tanto nesse presídio quanto no Ceresp. A Penitenciária Edson Cavalieri recebeu 50

detentos e também já se encontrava superlotada.

Por  meio  deste  ofício,  comunica-se,  de  forma  oficial,  a  essa  secretaria  que  a

superlotação,  que  agora  foi  reforçada  pela  transferência  de  tais  presos  de

Governador Valadares para Juiz de Fora, pode ocasionar rebeliões com desfechos

previsivelmente trágicos em Juiz de Fora. Não se poderá alegar, em momento algum

no futuro, que tal cenário não era previsível”, deputado Antônio Jorge.

“Não bastasse, nenhuma medida aparentemente foi tomada para comportar mais

esses  presos”.  Questiono  o  secretário  sobre  quais  medidas  foram  tomadas  para

comportar o envio desses presos de Juiz de Fora. “A situação dos presídios em Juiz

de Fora já era extremamente preocupante, posto que, além da superlotação, faltam

funcionários e as revistas são manuais...”. “As revistas são manuais não por haver

aparelho de raios X.” A revista íntima hoje é feita manualmente porque Juiz de Fora é

uma  cidade  de  600  mil  habitantes,  mas  não  tem  um  aparelho  de  raios  X  nas

penitenciárias nem no Ceresp.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* – Agradeço a V. Exa. e peço-lhe desculpas

pela interrupção da leitura do seu discurso. Primeiro quero fazer o reconhecimento da

importância  da  sua  iniciativa.  Além  disso,  somar-me ao  esforço  de  V.  Exa.,  com

certeza,  juntamente com os deputados de Juiz de Fora, para termos uma firme e

fortíssima cobrança de providências junto ao Poder Executivo.

Quero dar ciência a V. Exa. e aos demais deputados de Juiz de Fora de que, há

aproximadamente 30 dias, tivemos uma audiência com o comandante regional José

Geraldo, da Polícia Militar, para fazer exatamente essa cobrança. Temos problema de

toda ordem. A cobertura dos plantões na região se apresenta com muitas falhas. Além

disso,  temos  um  problema  agravante  junto  à  Civil.  A guarda  de  presos  nessas

pequenas delegacias regionais municipais está sendo feita por policial militar, o que

agrava mais a questão do policiamento ostensivo. Tudo isso expusemos oficialmente

ao comandante José Geraldo, assim como à Polícia Civil.

Deputado Isauro Calais, já encerro para não tomar mais o seu tempo. Quem sabe

essa não é uma boa motivação para fazermos a nossa primeira formal reunião da

bancada, assim como a cobrança uníssona em relação a essas providências.
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O deputado Isauro Calais – Agradeço-lhe, deputado Antônio Jorge.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* – Deputado Isauro Calais, V. Exa. está

fazendo uma avaliação correta da situação altamente preocupante dos presídios em

Minas Gerais. Quando falo presídio, refiro-me a penitenciárias e cadeias. V. Exa. citou

a  rebelião  na  cadeia  pública  de  Governador  Valadares.  O  Estado,  através  da

Secretaria  de Defesa Social,  distribuiu os presos para diversas cadeias,  inclusive,

para a de Juiz de Fora - cadeias e penitenciárias.

Então, estou aparteando para dizer que o que houve em Governador  Valadares

lamentavelmente está sujeito a acontecer a qualquer hora em vários municípios de

Minas  Gerais.  Aliás,  a  Assembleia  Legislativa  fez agora,  no  dia 28  de  abril,  uma

audiência  pública  na  Câmara  Municipal  de  Governador  Valadares  para  discutir  a

situação  preocupante  da  cadeia.  Parece  que  estavam  adivinhando.  Pedimos

inúmeras  providências,  as  quais  não  foram  tomadas  pelo  governo  do  Estado.

Lamentavelmente aconteceu a rebelião com duas mortes, inúmeros feridos e todos

os presos transferidos, que não têm condições de ficar lá mais.

O nosso tempo é muito curto, já ouvi a campainha da presidência determinando

terminar o nosso aparte, mas gostaria de dizer que a situação é extremamente grave.

Os  governos  Anastasia  e  Aécio  Neves  aumentaram  o  número  de  vagas  nas

penitenciárias  de  7  mil  para  32 mil.  Ou seja,  quatro  vezes mais.  Isso  resolveu o

problema? Não. O problema se agravou e se agrava cada vez mais. Temos de buscar

uma solução preventiva, porque, como dizia Calamandrei – e V. Exa. sabe disso -,

não há criminoso profissional, senão depois de passar por uma cadeia... E não escola

de recuperação como todos precisamos.

O deputado Isauro Calais – Sr. Presidente, concluindo, quero agradecer a atenção

dos  pares  e  me  dirigir  ao  deputado  Antônio  Jorge.  Deputado,  precisamos  agir

imediatamente porque a rebelião que aconteceu lá vai acontecer em Juiz de Fora de

forma trágica, não só no Ceresp, mas também na Ariosvaldo e na Edson Cavalieri,

que já estão com presos em greve de fome.

Então, é preciso atenção com Juiz de Fora. Precisamos de emprego, de empresa,

de renda, de desenvolvimento, não precisamos de presos em Juiz de Fora. Por isso

continuaremos nesta Casa cobrando com veemência que o governador possa dar
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uma atenção especial, principalmente às empresas que estão indo embora de Juiz de

Fora.  Queremos um tratamento  diferenciado para competir  com o Rio,  e não um

tratamento como é feito no Rio de Janeiro, amontoando preso para tudo quanto é

lado para ter rebelião em todos os momentos.

Agradeço às senhoras e aos senhores deputados a atenção.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Arlen Santiago.

O deputado Arlen Santiago* – Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, que tão bem

vem presidindo esta  nossa Assembleia  Legislativa;  caros  Srs.  Deputados e Sras.

deputadas,  que  hoje  até  estão  presentes  em  grande  número,  temos  aqui  quatro

deputadas:  Arlete  Magalhães,  Marília  Campos,  Cristina  Corrêa  e  Ione  Pinheiro;

amigos e telespectadores da TV Assembleia, hoje queremos parabenizar o deputado

Isauro Calais, que falou do problema extremamente grave da segurança pública no

Brasil e em Minas Gerais, apesar de o grande mineiro Aécio Neves ter conseguido

passar o número de vagas em penitenciárias de 5 mil para mais de 60 mil. O governo

federal não mandava e não manda dinheiro para o fundo de segurança pública de

Minas Gerais. Não sei por que tanta maldade do governo do PT, que não gosta de

Minas Gerais e não manda o dinheiro do fundo penitenciário, fazendo com que lá em

Valadares tenhamos essa situação dramática em nossas cadeias.

Isso ocorre também com nossos policiais civis. Não vimos até hoje um movimento

do PT de Minas Gerais para melhorar um pouco o salário dos policiais civis. O mesmo

ocorre com o salário do pessoal do Ipsemg.

No dia 12 de maio fizeram um acordo com o pessoal da Fhemig, que faz um grande

trabalho. Aliás, o Hospital João XXIII é o melhor pronto-socorro do Brasil, mas aos

funcionários disseram que dariam o céu, e não mandam o projeto para a Assembleia.

Não sei  por  que não querem dar  a reposição que foi  negada ano passado,  com

obstrução nesta Casa, de pelo menos 4,6%, porque, naquele tempo, a inflação ainda

era menor. A inflação de hoje, do governo PT, deu 0,74%, a maior dos últimos sete

anos. Sempre as coisas maiores.

Mas o que eu queria colocar aqui é que fiquei muito impressionado com o governo

federal atual, um governo extremamente neoliberal, fazendo privatização a torto e a
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direito, privatizando tudo – porto, rodovia, ferrovia que não existe. “Vamos rapar o

tacho, vamos apanhar tudo.” E entregar para quem? Para as empresas brasileiras?

Estão quebrando. Um país que tem a maior taxa de juros do mundo; um país que tem

uma grande inflação; um país que tem a maior taxa de energia elétrica do mundo.

Estamos vendo os produtores rurais fechando os pivôs centrais que levam emprego

para a população. E vão privatizar tudo.

Foi feita por esse governo do PT uma lei para que os estrangeiros possam investir

na saúde pública, que nem comentamos mais, de tão ruim que está. Tanto que em

Minas Gerais foram fechados 130 hospitais e, semana passada, mais dois – a Santa

Casa de Ouro Preto e o hospital  de Nanuque. São mais de 13 mil  leitos extintos

nesse  último  período,  deputados.  Mas  o  pior  não  é  isso.  Privatização  de  tudo,

concessão de tudo, e o Norte de Minas fica de fora. A BR-135 de fora, a BR-251 de

fora. Por que será que o PT não gosta do Norte de Minas? Por que será que o PT não

gosta de Minas Gerais? Não vem nada para o metrô de Belo Horizonte; não vem

nada para o Anel Rodoviário de Belo Horizonte. E agora dizem que até 2019 darão

um pouco de dinheiro para a BR-381. O PT já veio a Minas Gerais mais de 12 vezes,

saindo de Brasília, prometer dinheiro para a BR-381, e nada tem acontecido. Ficamos

impressionados.

Antigamente diziam: “FHC, o neoliberal”; “Gente, as privatizações agora darão mais

de R$200.000.000.000,00”. Na cabeça do PT, porque o povo brasileiro já não está

acreditando  nisso.  As  obras  são  tão  requentadas,  tão  faladas,  e  depois  nada

acontece. Já vimos um ex-presidente da República vir aqui oito vezes. Prometeu anel

rodoviário,  prometeu metrô,  e  nada.  Em  R$200.000.000.000,00,  não haverá  nada

para Minas Gerais. Teoricamente teriam que ser pelo menos R$20.000.000.000,00, e

não darão nada. Nem na promessa Minas Gerais está sendo colocado. Estou com dó

do governador atual. Era para ele ter a solidariedade do PT brasileiro, mas não está

tendo. E é preciso, gente. Quantas vezes foi dito isto na campanha: “Vamos construir

hospitais, vamos fazer rodovias, vamos melhorar isto e aquilo”. E estamos vendo um

governo privatista, neoliberal, que discrimina Minas Gerais.

O  deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  –  Parabéns  pelas  suas  palavras,

deputado Arlen Santiago. Gostaria de completar o que V. Exa. está dizendo. Acho que
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aquela famosa música da Beth Carvalho, de que a torcida do Atlético gosta muito,

aplica-se à presidente Dilma Rousseff em relação a Minas Gerais: “Você pagou com

traição a quem sempre lhe deu a mão”. A Dilma venceu as suas duas eleições aqui

em Minas Gerais, e retribui dessa maneira.

Quanto ao nosso metrô, já foi rasgado aquele compromisso.

Há quinze dias mostrei aqui, ela esteve aqui oito vezes anunciando o metrô de Belo

Horizonte. Cadê o dinheiro? Durante todo o período eleitoral, dissemos que aquilo

não passava de uso da máquina pública para fazer marketing e, mais uma vez, iludir

o mineiro. A comprovação está aí: nem um centavo para o metrô de Belo Horizonte,

nem um centavo para o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, que continua matando, e

esse pacote requentado de mentiras e enganações: a presidente Dilma está fazendo

uma  promessa  de  R$200.000.000.000,00,  mas,  com  um  detalhe,  desses

R$200.000.000.000,00, R$130.000.000.000,00 são para depois do governo dela, são

para  2019.  Como  uma  presidente  tem  a  coragem  de  prometer  um  pacote  de

concessões para ser construído após seu governo? Nos três anos que restam de

governo Dilma Rousseff, se é que ela chegará ao final desses três anos com tantos

escândalos  de corrupção assolando o País,  são apenas R$23.000.000.000,00 por

ano. Isso representa 0,2% do PIB brasileiro, ou seja, praticamente nada.

Na verdade, deputado Arlen, a presidente Dilma lançou o PAC 1, o PAC 2, o PAC 3,

o PAC 350, e a realidade é que o País empacou. Ela não consegue tirar do papel, por

incompetência e ingerência, o que promete. Ela foi vendida ao Brasil como grande

gestora, grande administradora, mas na prática não é isso que acontece, porque ela

não consegue tocar o Brasil, não consegue administrar o Brasil. O resultado disso

são juros altos, arrocho, desemprego, trabalhador perdendo seus sagrados direitos

trabalhistas e, a cada dia, mais desempregados batendo à porta das empresas do

Brasil. Infelizmente, essa é a herança maldita que o PT deixará para Brasil: um país

pior do que pegou.

Sou a favor das parcerias público-privadas, sou a favor de concessões benfeitas,

mas o PT vive uma crise de identidade. Ele resolveu fazer isso depois de passar 12

anos  negando:  “Somos  contra  a  privatização,  somos  contra  as  parcerias  público-

privadas”. Agora, quando resolveu acordar para a realidade, que é preciso trazer o

capital  privado para  gerenciar  o  que,  num país  continental,  não  está  sendo bem
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gerenciado, é tarde demais. Infelizmente a presidente Dilma perdeu o trem da história

e levou o Brasil para o buraco.

O deputado Arlen Santiago* - Obrigado, deputado João Vítor Xavier. Sem falar da

dívida  pública,  que passou de R$2.300.000.000.000,00.  Gente,  é dinheiro  que os

brasileiros não vão conseguir pagar. Taca aumento no brasileiro, vamos aumentar luz

elétrica, vamos aumentar a água, vamos aumentar tudo, vamos aumentar a gasolina,

para ver se arrecadamos dinheiro. Para fazer o quê? Não diminuem a dívida pública,

não fazem as obras de que o Brasil precisa. Para que tratar tão mal? Para que tanta

maldade com os brasileiros? E, agora, por que tratar os mineiros tão mal? Sabemos

que, durante 12 anos, o governo federal tratou mal os mineiros. Era para perseguir os

mineiros  porque  gostam  do  senador  Aécio  Neves,  porque  o  colocaram  como

governador, vencendo no primeiro turno, por duas vezes; depois,  o Anastasia, por

uma vez, ganhando também no primeiro turno. Aí perseguem Minas Gerais de todo o

jeito  e  não  liberam  empréstimo  do  Banco  do  Brasil,  que  era  para  o  programa

Caminhos de Minas,  para asfaltar  a estrada de Fruta de Leite a Taiobeiras,  para

asfaltar a estrada de Taiobeiras a Curral de Dentro, para asfaltar a estrada de Rio

Pardo de Minas  a  Santo  Antônio  do  Retiro e  tantas  outras,  cujo dinheiro  já  está

tomado pelo governo anterior. O Banco do Brasil não quis pagar para as obras serem

realizadas.

É essa perseguição intensa, implacável, com Minas Gerais. O PT gostou tanto de

perseguir Minas Gerais que parece que não sabe que o PT ganhou a eleição aqui. Se

o motivo  era  Aécio  Neves,  agora é  outro  governador  que está  aqui.  Não precisa

perseguir tanto os mineiros, nem fazer tanta maldade com eles.

Vi o deputado Celinho do Sinttrocel, aqui, desesperado para a Comissão de Saúde

ir a Coronel Fabriciano. Vamos lá no dia 2 de julho, pela manhã, para verificar os

problemas que estão ocorrendo lá em relação à saúde, como também está havendo

no Brasil inteiro. É por isso que foram fechados o hospital de Nanuque, a Santa Casa

de Ouro Preto e tantos outros.

Já  fizemos  várias  propostas  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  à  equipe

econômica para se criar uma maneira de ajudar os hospitais das cidades mineiras,

principalmente os de Belo Horizonte.
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Agora o governo neoliberal  do PT, privatista,  concessionário,  mudou o discurso,

deputado Gustavo. Ele passou agora a fazer o seguinte: quem der mais leva tudo.

Quem cobrar mais dos mineiros leva tudo.

O deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Arlen, serei breve, pois V.

Exa. tem apenas 2 minutos para terminar seu pronunciamento. Queria parabenizá-lo,

V. Exa. mostra o que a população está cansada de saber, as incoerências do discurso

e o  que sobrou  do  PT hoje.  Mas  acho que um  assunto  V.  Exa.  não trouxe e  o

deputado João Vítor  também não trouxe;  ele,  mais até do  que V.  Exa.,  tem uma

preocupação muito grande, nós da RMBH temos: a mobilidade urbana.

Ontem, quando ela disse que lançaria um pacote de PPPs, em especial sobre a

mobilidade urbana, nós todos ficamos ansiosos por vermos incluído o metrô de Belo

Horizonte, metrô que não teve 1 metro sequer construído desde que Lula assumiu o

Palácio  do  Planalto.  Estávamos  todos  nós  ontem  na sala  do  bloco  de  oposição,

vendo, ao vivo, o pronunciamento da presidente da República, dos seus ministros,

esperando que falassem, alto e bom som, que estava incluída uma nova PPP do

metrô de Belo Horizonte, mas, mais uma vez, ele foi esquecido.

O governo federal veio aqui na semana passada, por intermédio do seu ministro

das Cidades,  Gilberto Kassab,  prometer uma verba que já  estão prometendo – a

mesma verba - há mais de três anos: R$150.000.000,00 se não me engano, para a

Linha 1, que é a existente, para reformar, melhorar a sinalização. A CBTU comprou

novos vagões, que estão estacionados no tempo porque não há onde guardá-los, na

Estação Eldorado, em Contagem.

Sabem por que os vagões não foram instalados e não estão andando na linha?

Porque precisam de investimento na parte de sinalização para serem colocados na

linha  e  poderem transitar.  Esses  R$150.000.000,00  foram prometidos  há  tempos,

tempos e tempos, e o governo do PT não os traz. Ontem, todos nós achamos que

seríamos beneficiados com a PPP do metrô, mas não foi dessa vez. Parabéns a V.

Exa. pelo alerta que faz sobre o descaso com que o governo federal  trata Minas

Gerais.

O  deputado  Arlen  Santiago*  –  Pedimos  ao  governador  para  mandar  o  que  foi

acordado  com  os  funcionários  da  Cemig  e  do  Ipsemg:  vamos  fazer  a  reposição
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salarial  que  foi  proposta  a  eles.  Aguardamos  isso  com  muito  interesse.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva.

O  deputado  Arnaldo  Silva*  –  Sr.  Presidente,  nobres  colegas  deputados  desta

Assembleia Legislativa, há pouco tempo, estivemos aqui para fazer uma cobrança

importante  ao governo de Minas Gerais:  a  questão relativa  à  MG-255,  que faz a

ligação de Frutal a Iturama. Da mesma forma que estivemos aqui trazendo a nossa

preocupação e buscando sensibilizar o governo de Minas para a importância dessa

rodovia estadual, para a importância do escoamento da produção agrícola e para a

importância  da  preservação das  vidas  que tanto  trafegam  por  essa rodovia,  hoje

voltamos a esta tribuna, primeiro, para agradecer ao governo de Minas Gerais, para

agradecer ao governador Fernando Pimentel, que atendeu a essa nossa solicitação e

ouviu a Assembleia de Minas Gerais. Da mesma forma, queria agradecer aos nossos

pares e aos nossos líderes Rogério Correia e Durval Ângelo, que também cerraram

fileiras conosco na busca por colocar em pauta a necessidade de recapeamento da

MG-255.

É com muita alegria que retornamos a esta tribuna hoje para esse agradecimento

ao governo de Minas.

Da mesma forma, quero deixar um registro direcionado ao diretor-geral do DER

para que possa dar continuidade não só ao recapeamento da via de Frutal à cidade

de Itapagipe, que já está em andamento, mas também para que seja concluído o

recapeamento  até  a cidade de Iturama,  concluindo 140km de  uma rodovia  muito

importante para a região do Baixo Vale do Triângulo.

Da mesma forma, não poderia deixar de ocupar esta tribuna hoje para agradecer e

parabenizar também o governo de Minas quanto ao projeto de lei da educação, em

relação ao trabalho realizado em prol da educação de Minas Gerais, atendendo à

reivindicação de mais de 12 anos dessa classe, dessa categoria tão importante para

o desenvolvimento de nosso estado. Ela é de grande importância para toda a Minas

Gerais.

Aproveito  a  oportunidade  para  trazer-lhes  um  assunto  que  entendo  de  muita



726
____________________________________________________________________________

relevância para a cidade de Uberlândia, onde temos o Hospital do Câncer, que vem

desenvolvimento um atendimento fantástico no combate, no tratamento e na atenção

aos pacientes  em tratamentos oncológicos não só da cidade de Uberlândia,  mas

também de toda a região. O atendimento regional feito hoje pelo Hospital do Câncer

de Uberlândia abrange muito mais de 1 milhão de habitantes. Esse hospital conta

com o apoio fundamental de uma organização não governamental, a ONG Luta pela

Vida, que tem uma história voltada para o tratamento oncológico junto ao Hospital do

Câncer da cidade de Uberlândia.

Quanto  a  esse hospital,  caro  líder  Rogério Correia,  quero  trazer-lhes mais  uma

necessidade de atenção por parte do governo de Minas Gerais, desse governo que

se inicia brilhantemente, rompendo com situações existentes há mais de 12 anos.

Esse governo,  que acaba de anunciar,  de forma brilhante, a realização de fóruns

regionais,  merece nosso aplauso. O governo de Minas,  há muitos e muitos anos,

jamais voltou os olhos para o Hospital  do Câncer da cidade de Uberlândia. Esse

hospital nunca recebeu um recurso advindo do Estado de Minas Gerais. Precisamos,

com urgência, sensibilizar o nosso governo, que tem mantido atenção total a esta

Casa, a Assembleia de Minas, a este Parlamento. Solicitamos que volte os olhos para

o Hospital  do Câncer da cidade de Uberlândia. Tenho certeza de que,  em breve,

voltarei  aqui,  como  estou  voltando  hoje,  para  agradecer  a  atenção  de  nosso

governador, a atenção desse governo democrático que dialoga com a sociedade. É

isso que esperamos.

Antes de encerrar, quero falar sobre algo muito importante.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* – Deputado Arnaldo Silva, agradeço a

concessão  deste  aparte.  Queria  dialogar  com  V.  Exa.,  que  citou  uma  ação

fundamental do nosso governo no dia de ontem. Estamos falando, deputado, sobre

os  fóruns  regionais.  O  governo,  durante  toda  a  campanha,  enquanto  candidato

Fernando Pimentel, falava muito do ouvir para governar. Esse foi o grande mote de

sua campanha. A ausência de diálogo do governo do Estado com o povo mineiro e

com  os  movimentos  sociais  fez  com  que  o  lema  mais  forte  na  campanha,

acertadamente colocado pelo nosso governador, fosse o ouvir para governar.

É impressionante, mas o governador Fernando Pimentel, ainda para completar seis
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meses de seu mandato de quatro anos, já começa com os fóruns regionais, dando à

população a possibilidade de ser ouvida. O que estamos dizendo, deputado Arnaldo

Silva? Que ser cidadão vai além de pagar impostos e de votar no dia das eleições. O

que  muitos  querem  na  política,  como  sabemos,  é  que  a  população  se  limite  à

democracia indireta.

É  claro  que  quando  trazemos  esse  tipo  de  proposta  muitos  poderão  falar  que

somos bolivarianos, comunistas, coisa e tal. O que queremos é que o cidadão seja,

efetivamente,  cidadão,  sim,  porque  paga  seus  impostos,  cumpre  seus  deveres,

participa das eleições, mas, acima de tudo, orienta o governo e ajuda a estabelecer

diretrizes. O que queremos é convidar a população para que ela se aproprie desse

instrumento, que são os fóruns regionais.

Quando falo do  mandato do  governador  Fernando Pimentel,  ainda que fazendo

uma avaliação parcial,  vejo que,  sucessivamente,  a  gente  volta  para  a  tribuna,  a

gente volta para os microfones aqui da Assembleia para destacar:  deputados, nós

vamos votar a PEC dos professores.  É histórico. Vimos este Plenário ser tomado

pelos  professores,  pelos  funcionários  da  educação,  que,  até  então,  o  máximo de

contato que tinham com o governo era quando a polícia ia fazer repressão lá fora.

Tivemos notícias importantes de que já ocorreram ainda neste mandato, frente a um

governo com problemas seríssimos, que foram herdados...  Tivemos um problema,

recentemente, em Governador Valadares. Lamentável!  Perdemos vidas na rebelião

que  lá  tivemos.  Isso  tudo  foi  desdobramento  da  consequência  da  situação  que

assumimos no governo de Minas Gerais. Quero falar sobre isso, porque estive ontem

no  lançamento.  Acho  que  foi  um  grande  evento  do  governador.  O  governo  tem

caminhado firme, a passos fortes, sabendo das dificuldades que tem a enfrentar, mas,

com muita coragem, não se abate. É este o governo que queremos. Muito obrigado

pelo aparte.

O  deputado  Arnaldo  Silva*  –  Fico  muito  feliz  por  sua  participação,  deputado

Cristiano Silveira, e lhe agradeço. Tenho muita tranquilidade em relação a esse tema

da participação e do diálogo. Durante toda a campanha, deputado Cristiano, coloquei,

inclusive, estampado em todo nosso material de campanha “diálogo, transparência e

participação”. É isso que tenho tentado fazer nesta Casa, é nessa linha que trabalho.
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Antes mesmo da campanha, realizamos na Região do Triângulo Mineiro 10 encontros

regionais  de  cidadania.  Esses  encontros  foram  realizados  em  várias  cidades  do

Triângulo Mineiro e pautaram o trabalho que viemos conduzindo nesta Assembleia. O

tema das santas casas de saúde, a questão do tratamento oncológico, a questão da

recuperação das  rodovias  e  tantas  outras  que,  se  Deus  quiser,  vamos  conseguir

trazer para o debate nesta Casa. Por isso é que agradeço a sua participação. Fiquei

muito feliz ontem com o lançamento dos fóruns regionais do governo de Minas.

O deputado Antônio Jorge (em aparte)* – Agradeço a V. Exa. É uma intervenção

muito pontual, de cunho político, de um certo incômodo que me atravessa todas as

vezes  que  vejo  a  história  sendo  recontada  sem  consideração  ao  acúmulo  da

sociedade  brasileira,  no  caso  específico,  da  sociedade  mineira.  É  absolutamente

louvável  aplaudir  a  iniciativa  do  governador  Fernando Pimentel.  Quero  me unir  a

todos que reconhecem seu esforço no sentido da coerência com suas propostas de

governo.  Não  terá este deputado nenhuma conotação oportunista  na  sua fala  de

desconsiderar essa sintonia e essa coerência tão cara à política brasileira – e, muitas

vezes, ausente na política brasileira – de o Fernando Pimentel se comprometer agora

com os fóruns regionais. É preciso reconhecer os acúmulos.

Devemos saber  se é verdade que as instâncias  previstas  no plano de governo

estão  sendo  estartadas  só  para  citar  um  aspecto  de  acúmulo  que  tem  de  ser

repeitado.  A própria  regionalização é  a regionalização que foi  pensada na saúde.

Quero dizer que as regiões pensadas pelo governo de Minas,  neste momento, já

foram pensadas há 10 anos, como a regionalização da saúde.

No que tange ao aspecto da saúde, essa regionalização era exatamente para a

penalização da sociedade por  meio  das Cibs.  Quero chamar  a  atenção também,

deputado Cristiano, se V. Exa. me permitir, no sentido da contribuição e do acúmulo,

para se fazer um estudo sobre o Estado em redes. O governador Anastasia, desde

seu primeiro momento, se preocupou com a questão de pensar as políticas em redes,

tão  fundamentais  desde  que  Castells  aprofundou  o  estudo  das  redes.  Ele,

principalmente, pensou em se apropriar das regionalizações existentes. Tivemos, ao

longo das Minas Gerais, dezenas de reuniões de caráter consultivo, de escuta com a

sociedade, que eram as reuniões do Estado em Rede. Essas reuniões do Estado em
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Rede embasaram as propostas para os planos plurianuais, para o MDI, para o nosso

plano de desenvolvimento.

Nada é acabado, deputado Arnaldo Silva; nenhum governo resolve tudo em um

único ciclo,  mas é preciso que os aperfeiçoamentos concorram, com honestidade,

aos acúmulos na história. E quero dizer que não há nenhuma inovação, o que se há

de festejar é a coerência do governador Fernando Pimentel com suas propostas de

governo,  mas  não  há  nenhuma  inovação  tão  extraordinária  na  questão  do

pensamento do Estado em rede e, principalmente, na de escutar a população.

O deputado Arnaldo Silva* – Sr. Presidente, já caminhando para a finalização, não

poderia deixar de abordar, da tribuna desta Casa, uma situação que vem ocorrendo

na cidade de Uberlândia e que muito preocupa todo o setor produtivo, principalmente

os  comerciantes,  empresários  que,  há  muitos  anos,  desenvolvem  lá  as  suas

atividades.  E,  se estamos falando de diálogo,  nada melhor  do que propor  aqui  o

diálogo  –  e  quero  encaminhar  essa minha  fala  também  ao Ministério  Público  do

Estado de Minas Gerais, essa instituição tão séria, com um trabalho louvável que

merece nossa atenção e respeito,  que merece a  parceria desta Casa e que tem

sempre se colocado à disposição quando solicitado.

O nobre promotor de justiça Dr. Fabrício José da Fonseca Pinto há pouco tempo

chegou a Uberlândia – aquela cidade promissora,  voltada para o trabalho, para o

desenvolvimento,  aquela  cidade  de  gente  que  quer  realmente  promover  o

desenvolvimento  –  e  quer  realizar  uma  verdadeira  revolução  em  termos  de

regularização  dos  imóveis  comerciais,  causando  embaraços  e  colocando  os

empresários  e  comerciantes  em  situações  muito  difíceis,  principalmente  se

considerarmos o momento de crise em que estamos vivendo. É muito complicado,

delicado querer corrigir uma situação de 20, 30 anos, da noite para o dia, ao toque de

uma caneta ou por um simples ajustamento de conduta. Não será esse o caminho

mais adequado.

Quero até encaminhar as notas taquigráficas ao Ministério Público do Estado de

Minas  Gerais,  requerendo  um  diálogo  com  esse  órgão.  Esperamos  que  seus

representantes  possam  se  assentar  com  esses  empresários,  com  a  Associação

Comercial e Industrial de Uberlândia, com o Clube dos Diretores Lojistas e ouvir, pois
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são pessoas que querem trabalhar, promover o desenvolvimento, gerar emprego e

renda,  e  não  podem  ser  tratadas  como  aqueles  que  simplesmente  ofendem  e

transgridem  a  lei,  não  cumprem  a  legislação.  Sabemos  que  as  questões  de

acessibilidade  são  muito  importantes  e  precisam  ser  resolvidas,  assim  como  as

adaptações  para  organizar  o  Habite-se  ou  mesmo  a  adequação  nas  escrituras

públicas  para  transformar  esses  imóveis  residenciais  em  comerciais.  Tudo  isso  é

passível  de  correção,  e  nada  melhor  que  um  diálogo  para  resolvermos  e

encaminharmos as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador. 

O presidente – Com a palavra, o deputado Doutor Jean Freire.

O deputado Doutor Jean Freire – Sr. Presidente, que tem conduzido os trabalhos de

maneira maravilhosa e com quem tenho aprendido muito, nesta semana fiquei feliz,

pois há uma matéria sobre sua pessoa, e ela diz a verdade sobre o que V. Exa. é.

Caras  colegas  deputadas,  caros colegas  deputados,  telespectadores,  funcionários

desta Casa, é um prazer imenso estar aqui, mais uma vez, nesta tribuna.

Queria falar um pouco do nosso governo e não queria remoer e voltar atrás, mas,

como disse o companheiro deputado Vanderlei Miranda, há poucos dias – e gostei

muito de sua fala –, às vezes, é preciso olhar no retrovisor, e isso acontece quando

pisam no nosso calo. Se não olharmos no retrovisor para ultrapassar um carro, de

repente, pode vir outro e bater no nosso. Então, é preciso olhar no retrovisor.

Parece que de um tempo para cá tudo é culpa do governo do Estado de Minas.

Antes, a culpa era do governo federal. Vejo alguns companheiros subirem aqui para

falar  do  neoliberalismo e  fico  feliz,  pois  estamos  ganhando  parceiros  nessa  luta.

Quero convidá-los para outras lutas maiores.

O problema da saúde, deputado Cristiano, agora é problema nosso. O desmando, o

descaso,  tudo  que  ocorreu  neste  estado  por  12  anos  agora  é  problema  nosso.

Começou no dia 1º de janeiro o problema da saúde. Visitei alguns hospitais e vi como

a situação é deprimente, vi como esse estado foi recebido. No antigo CGP, a gente vê

como as nossas crianças eram tratadas, o local em que eram recebidas e ainda são,

porque não dá para mudar tudo da noite para o dia. Imagino uma mãe que sai do

interior e traz o seu filho para fazer tratamento aqui.



731
____________________________________________________________________________

Então eu vejo isso com muita tristeza. O processo eleitoral  tinha de acabar em

outubro. Os nossos telespectadores esperam um discurso de alto nível, de bom-tom,

e não acusações infundadas, indicando culpados. Não é para isso que venho aqui,

mas  temos  de  dizer  como  recebemos  a  saúde.  Falaram  em  perseguição.  Na

administração do nosso companheiro Lula e da nossa companheira Dilma, nunca ouvi

um prefeito dizer que era perseguido, mas ouvi o oposto, ou seja, que era perseguido

pelo governo do Estado. Antes queriam saber o partido do prefeito, do vereador, da

vereadora. Não via isso no governo federal. Foi assim na distribuição de máquinas

aos  municípios.  Prefeitos  de  todos  os  partidos  receberam  ao  mesmo  tempo,

atendendo as suas necessidades, a questão do semiárido e outras.

Mas ouço dizer aqui que o governo perseguiu e persegue Minas Gerais,  que o

governo foi e ainda é maldoso. Depois dos municípios, quem mais investiu em saúde

foi o governo federal. E ainda dizem que perseguiu o Estado. Ele perseguiu tanto, que

um governador – prefiro não lembrar o nome, como faz o companheiro Durval Ângelo

– estava sempre junto do companheiro Lula. Aliás, para dar nome a programas, como

o Mães de Minas, eles eram fantásticos. Acho que contratavam um marqueteiro para

cada programa, principalmente os do governo federal que vinham para Minas, para

mudar. Uma mentira dita mil  vezes pode se tornar uma grande verdade. E é uma

grande mentira.

O meu intuito  não era falar  sobre  isso.  Depois  de  mais  de  100 dias  desta  18ª

Legislatura,  tenho  aprendido  muito,  Sr.  Presidente.  No  início,  ficava  um  pouco

assustado quando via o Plenário vazio. Às vezes vemos fotos do Plenário vazio no

jornal. Certo dia, falei sobre isso com a companheira Marília. Depois, no dia a dia,

vamos compreendendo e aprendendo muito. Tenho dito no interior que me orgulho de

fazer  parte desta Casa, que considero a melhor entre as assembleias legislativas

deste país.

Neste momento a Casa está vazia, mas temos companheiros em comissões, em

audiências  públicas  pelo  Estado  inteiro.  Tenho  aprendido  muito  nesta  Casa  com

todos, inclusive com os deputados da oposição, aqueles que fazem oposição não por

fazer, não meramente com o discurso fazer por fazer. Tenho, repito, aprendido muito.

Sr.  Presidente,  temos  andado  pelos  caminhos  de  Minas  nesses  120  dias
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aproximadamente. O nosso carro está com cerca de 32.000km rodados. Todo final de

semana, faço questão de voltar aos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri para estar

onde as pessoas estão, onde aqueles que nos elegeram estão. Sinto que as pessoas

estão esperançosas, enxergando para que esse governo veio. Alguns dizem que este

estado foi esquecido pelo governo federal. Quero lembrar aqui o meu filho de 8 anos

de idade, quando viu o resultado da apuração do segundo turno. Ele dizia assim:

“Uai, papai, não é esse o governador que dizia que fazia e fazia por Minas Gerais?

Mas a Dilma ganhou aqui!”.  Esses mineiros enxergaram isso.  Enxergaram porque

viram que este estado não foi e nem está sendo esquecido. Então me dói muito iniciar

a minha fala voltando nessa discussão.

A deputada Marília Campos (em aparte) – Deputado, serei breve. Queria apenas

cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, ressaltando que essa postura de V. Exa. é

louvável. No processo eleitoral, V. Exa. foi convencer os eleitores, conquistá-los. Foi

eleito  e,  certamente,  estabeleceu o compromisso de representar a sua região,  de

trazer as demandas para esta Casa, de negociá-las com o Executivo, e, com toda a

certeza, está dando retorno para ela. Esse compromisso de ir lá pedir o voto e voltar

depois é fundamental para disseminar a esperança, para que as pessoas acreditem

que político serve para representar o interesse da população.

Puxando  o  gancho  com  essa  concepção  de  mandato  que  V.  Exa.  tem,  quero

apontar que ela deve ser a mesma que elegeu o governo Pimentel. A distribuição em

17 regiões não é a grande inovação do estilo de governar do governo Pimentel. A

grande inovação  que  ele  terá  será  a  de  governar  para  toda  a  Minas  Gerais,  de

governar com a população. Ele esteve lá,  presente na época da eleição,  pedindo

votos. A grande alegria para a população vai ser voltar agora. No dia 11, estará em

Montes Claros não apenas para falar que voltou, mas para falar que quer governar

junto com a população. Para isso tem de ouvir quais são as principais demandas que

ela irá apresentar. Esse é o estilo de governar do governo Pimentel. Essa certamente

será a grande inovação que Minas terá: governar para toda a Minas Gerais, governar

com a população. Muito obrigada.

O  deputado  Doutor  Jean  Freire  –  Obrigado,  companheira  Marília,  por  sua

contribuição.
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O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* – Deputado Doutor Jean Freire, peço a

V. Exa. a gentileza de um minuto do seu tempo apenas para esclarecer sobre a minha

intervenção anterior. Quando falo que há algo novo que o nosso governo apresenta,

ainda  no  espírito  do  ouvir  para  governar,  não  é  somente,  deputado  Jean –  e  aí

respondo ao deputado  Antônio  Jorge –,  a  questão  da distribuição geográfica  das

regiões, como se dará essa distribuição das cidades, dos municípios nas regiões.

Isso, no meu entendimento, é importante, mas não é o principal. O fundamental é a

capacidade do governo de ouvir as propostas, as demandas e os problemas. E mais

que isso, pois pode ser que, de certa forma, não haja inovação em criar espaço para

se ouvir, mas é o que fazemos com isso depois, o que efetivamente implementamos a

partir daquilo que foi ouvido.

O governador Fernando Pimentel, quando prefeito, implementou em Belo Horizonte

o Orçamento Participativo. O resultado dessa ação são várias indicações feitas pela

população e que foram efetivamente executadas pelo então prefeito Pimentel e hoje

governador. O que estamos dizendo é de um portfólio, de um cartão de visita que o

governador traz de, efetivamente, implementar aquilo que a população aponta. Não é

somente ouvir,  porque alguém pode dizer que andou ouvindo lá  para trás, mas a

população não teve efetivamente a resposta do que ela disse.

Vou concluir, deputado, mas antes agradeço a V. Exa. Vou abordar um dos maiores

problemas que temos em termos de distorções regionais. Aliás, acho que os fóruns

têm de nos ajudar a corrigir essas distorções. O senhor é de uma região carente, uma

região que tem problemas no índice de desenvolvimento humano e econômico.

“Os  levantamentos  demonstram  que  aportaram,  no  solo  mineiro,  356  grandes

empreendimentos.  A maioria  concentrou-se nas Regiões  Sul,  com 129,  e Central,

com 12, o que aprofundou a desigualdade econômica e social no Estado. Estima-se

que 75% do PIB estadual é gerado por apenas 4 das 10 regiões mineiras.” Deputado

Doutor Jean Freire, é esse tipo de coisa que esperamos, que temos expectativa que

os fóruns possam nos ajudar a resolver.

Agradeço a V. Exa. o aparte.

O  deputado  Doutor  Jean  Freire  –  Obrigado,  deputado  Cristiano  Silveira.  Sr.

Presidente, nesses 2 minutos vou falar sobre as conquistas deste governo. Eu me

sinto  orgulhoso em ter  participado,  na  semana  passada,  da  votação  a  favor  dos
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professores. Hoje vi ser cobrada a votação da saúde, e ela virá, Sr. Presidente. Foi

assinado todo o acordo, e ela virá, como veio a dos professores. Vi professor entrar

aqui  chorando,  dizendo que,  na última vez em que esteve nesta Casa,  em 2011,

durante  a  greve,  viu  seus  companheiros  serem  algemados.  Quero  agradecer  de

maneira especial a esse governo, por não ter usado força policial, pit bull. Agradeço

também a nossa querida Beatriz Cerqueira. Ela foi peça fundamental na condução

desses trabalhos.

Também  não  poderia  deixar  de  parabenizar  o  governo  pelos  fóruns.  Ontem  foi

lançado o Fórum Regional de Governo. É uma nova metodologia, é algo novo, algo

que nos fará, com certeza, aprender muito com o povo. O governo foi até o povo, na

pré-campanha, ouvir para governar.  Agora o governo volta não simplesmente para

ouvir, mas para trazer o povo para participar. Isso é muito importante. Viemos de uma

região do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Tenho certeza de que o povo de

lá terá muito a contribuir para esse governo governar com as pessoas, que é um dizer

diferente. Governar para as pessoas é algo diferente de governar com as pessoas.

Quero parabenizar esse governo, que amanhã estará em Montes Claros. No próximo

dia 19, o governo estará presente no Vale do Jequitinhonha, ouvindo as pessoas,

governando  junto  com  as  pessoas.  Isso  é  algo  novo,  e  com  certeza  todos  os

deputados  têm  a  aprender.  Convoco  os  deputados  a  participarem,  deputados  de

governo e de oposição. Convoco toda a população mineira, a população do Vale do

Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do Rio Doce e do Norte, a participar. Venham pela

primeira  vez  dar  sua  contribuição:  governar  com  o  povo.  Parabéns,  governador.

Parabéns a toda a sua equipe. Amanhã o Norte de Minas estará de braços abertos

recebendo essa equipe.

* – Sem revisão do orador. 

O presidente – Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  é  com  imenso  prazer  que  estamos  chegando,  neste  momento,  do

Município de Andradas. Lá participamos, sob a presidência do deputado Sargento

Rodrigues e com a participação dos deputados João Leite e Carlos Mosconi, nosso

querido amigo,  de uma das mais importantes audiências públicas já realizadas na

região  e  particularmente  no município.  Lá  fomos  debater  a  segurança pública de
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Andradas. Nunca se viu como agora a participação efetiva de toda a comunidade, de

autoridades constituídas, de escolas, de igrejas, em busca de uma solução por maior

segurança no município. Posso dizer a todos que durante todo o período de meu

mandato  –  e  estou  no  quinto  mandato  –,  nunca  participei  de  uma audiência  tão

concorrida, tão prestigiada como a que ocorreu na manhã de hoje.

Quero,  mais  uma vez,  parabenizar  toda  a  comunidade  de  Andradas,  todas  as

autoridades constituídas para esse grande momento. Todas as manifestações foram

categóricas, afirmando ser um momento histórico em busca de maior segurança para

o município.

Fico muito feliz pela participação da Assembleia Legislativa, por nossa Comissão de

Segurança Pública estar, com toda a comunidade, discutindo as propostas ao lado do

juiz de direito, do defensor público, do promotor, do delegado de polícia, da Polícia

Militar e de toda a sociedade.

A  partir  de  quinta-feira,  teremos  várias  proposições  que  serão,  com  certeza,

aprovadas e encaminhadas às autoridades competentes, buscando efetivamente uma

resposta para a comunidade, para o Município de Andradas, onde também se reuniu

grande número de prefeitos de toda a região para discutir esse assunto de grande

relevância para o município.

Quero, neste momento, agradecer ao prefeito Rodrigo, na pessoa do qual agradeço

a  todos  os  organizadores  desse  importante  evento;  ao  presidente  da  Câmara;  à

nossa associação comercial,  enfim, a todos. Foi uma manifestação que realmente

nos encantou e também trouxe uma repercussão muito forte para que os deputados,

com firmeza e dedicação, busquem maneiras de melhorar a segurança no município.

São  essas  as  nossas  considerações.  Aproveito  para  também  agradecer  ao

deputado Sargento Rodrigues, nosso presidente, que esteve conosco lá e prestigiou

esse importante acontecimento do município e de toda a região. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

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

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.
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Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam que, até o dia 1º/9/2015,

não serão recebidos  requerimentos  solicitando perda de prazo pela  Comissão de

Constituição  e  Justiça,  para  que  essa  comissão  possa  se  manifestar  sobre  as

matérias, sem comprometer o desempenho das suas atribuições.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2015.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 10 de junho de 2015.

Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina

que o Projeto de Lei nº 520/2015 seja distribuído à Comissão de Educação, em razão

da natureza da matéria. Ficam mantidos a distribuição às Comissões de Justiça e de

Fiscalização Financeira e os demais atos processuais praticados até o momento.

Mesa da Assembleia, 10 de junho de 2015.

Hely Tarqüínio, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Designação de Comissões

– A designação dos membros da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015 foi publicada na edição anterior.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  996 e 998 a 1.003/2015, da

Comissão de  Segurança Pública,  1.004  a  1.008/2015,  da  Comissão  de Assuntos

Municipais,  1.014/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  1.017  a  1.020  e

1.024/2015, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins do art. 104 do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

– A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:
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de Meio Ambiente – aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 3/6/2015, do Projeto

de Lei nº 742/2015, do deputado Fábio Cherem, e dos Requerimentos nºs 870/2015,

do deputado Noraldino Júnior, e 900/2015, da Comissão Extraordinária de Proteção

dos Animais;

de Esporte – aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 9/6/2015, dos Projetos de Lei

nºs  983/2015,  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  e  985/2015,  do  deputado  Ivair

Nogueira,  e  dos  Requerimentos  nºs  806/2015,  do  deputado Bosco,  815/2015,  do

deputado Celinho do Sinttrocel, e 894/2015, do deputado Felipe Attiê;

de Administração Pública – aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 9/6/2015, do

Requerimento nº 884/2015, da Comissão de Justiça.

de Segurança Pública – aprovação, na 28ª Reunião Extraordinária, em 8/6/2015,

dos Requerimentos nºs 741, 765 a 767, 864 a 869, 872, 902 e 921/2015, do deputado

Cabo Júlio, 768/2015, do deputado Douglas Melo, 850, 862, 863, 895, 903, 920 e

923/2015, do deputado Sargento Rodrigues, 851/2015, do deputado Anselmo José

Domingos, e 873/2015, da Comissão de Administração Pública;

e de Saúde – aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 3/6/2015, do Requerimento

nº 876/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

– A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, os Requerimentos Ordinários nºs 1.514, 1.515, 1.516,

1.517, 1.518 e 1.519/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita a retirada de

tramitação dos  Requerimentos Ordinários  nºs  1.447,  1.448,  1.449,  1.450,  1.451 e

1.452/2015,  respectivamente  (Arquivem-se  os  requerimentos  ordinários.);  e,  nos

termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  os  Requerimentos

Ordinários nº 1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500, 1.501, 1.502, 1.503,

1.504,  1.505,  1.506,  1.507,  1.508,  1.509,  1.510,  1.511,  1.512  e  1.513/2015,  do

deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

201, 202, 204, 206, 207, 209, 210, 211, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 231, 232,

233 e 235/2011 e 2.816/2012, respectivamente.

Questão de Ordem

O deputado Gilberto Abramo – Não vou pedir encerramento de plano, até porque o
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deputado Carlos Pimenta gostaria de falar pelo art. 70. Gostaria de me manifestar,

pela ordem, se V. Exa. me permitir, sobre um movimento LGBT ocorrido no final de

semana.

O presidente – Pode falar.

O  deputado  Gilberto  Abramo  –  Em  determinados  momentos,  algumas  dessas

pessoas  se  posicionaram  em  frente  a  algumas  igrejas  evangélicas,  e  outras  se

apresentaram como Cristo. É lógico que cada pessoa tem o direito de seguir  seu

caminho,  mas  o  respeito  é  fundamental.  Alguns  dizem  que  os  evangélicos  são

aqueles que promovem a guerra contra os homossexuais. Na verdade, até hoje não

vi  nenhum  evangélico  nem  grupo  de  evangélicos  manifestando  em  nenhum

movimento por eles promovido. Nós não vemos isso. Em casos de homofobia, não

vemos  evangélicos  envolvidos.  Eu  pago  para  ver.  Mas  esse  tipo  de  conduta

demonstra claramente que são eles que estão querendo provocar uma briga, uma

guerra. É inadmissível esse tipo de conduta ocorrida no domingo. Infelizmente isso

aconteceu e foi publicado nos jornais e nos demais meios de comunicação durante

esta semana. Então, vai aqui o meu repúdio. Quero parabenizar o deputado federal

que está propondo um projeto de lei  para condenar esse tipo de atos. Se eles se

consideram minoria, e precisa ser respeitada a minoria, então os evangélicos também

se enquadram, podemos assim dizer, na minoria e devem ser respeitados. Se eles

querem  respeito,  precisam  respeitar.  Se  não  respeitarem,  de  igual  modo  não

merecem respeito. Gostaria de registrar o meu repúdio a esse ato de pessoas que

não merecem nenhuma consideração da sociedade.

Votação de Requerimentos

O presidente – Votação do Requerimento nº 154/2015, do deputado Duarte Bechir,

em que solicita seja encaminhado aos secretários de Planejamento e de Educação

pedido de informações sobre as providências adotadas pelo governo do Estado em

favor dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº

4.876. 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.

Votação do Requerimento nº 243/2015, da Comissão de Esporte, em que solicita
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seja encaminhado ao secretário de Turismo e Esporte pedido de informações sobre

os  locais  em  que  serão  realizadas,  no  Estado,  as  Olimpíadas  de  2016,  quais

modalidades  de  esportes  e  os  países  que  já  confirmaram  sua  preparação  nos

municípios mineiros. A Mesa da Assembleia opina pela rejeição do requerimento. Vem

à Mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares em que solicita o adiamento da

votação do Requerimento nº 243/2015. Em votação, o requerimento. As deputadas e

os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

Votação do Requerimento nº 288/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita

seja encaminhado ao secretário de Planejamento e Gestão pedido de informações

sobre a nomeação da agente de segurança penitenciária Samanta Demônico Garcia,

classificada na 11ª  posição para a vaga JD 12.127 na 5ª  Risp  de  Uberaba,  com

publicação verificada em 10 de março no diário oficial do Estado, em razão de ser a

única  nomeada  em  um  universo  de  170  remanescentes  e  haver,  segundo

representantes  desse  grupo,  indícios  de  inversão  da  ordem  de  classificação  na

nomeação supracitada, e, ainda, informações relativas à previsão para nomeação dos

demais  aprovados  no  certame.  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.

Votação do Requerimento nº 318/2015, da Comissão de Cultura, em que solicita

seja  encaminhado  à  secretária  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  o

cronograma das obras de restauração e reforma da Escola Estadual Paula Rocha,

localizada em 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.

Votação do Requerimento nº 319/2015, da Comissão de Educação, em que solicita

seja  encaminhado  ao  secretário  de  Planejamento  pedido  de  informações

consubstanciadas  na  folha  de  desenvolvimento  da  carreira,  incluindo  a  ficha

financeira, de todos os servidores atingidos pela decisão de inconstitucionalidade da

Lei  Complementar  nº  100,  de  5/11/2007,  no  que  se  refere  aos  profissionais  da

educação básica, das universidades – Uemg e Unimontes – e cedidos às instituições

conveniadas – Apaes e congêneres. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do
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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. Oficie-se.

Votação do Requerimento nº 349/2015, da Comissão de Educação, em que solicita

seja  encaminhado  aos  secretários  de  Educação  e  de  Transportes  pedido  de

informações sobre o processo de restauração do Palacete Santa Mafalda, que abriga

atualmente  a  Escola  Estadual  Delfim  Moreira,  em  Juiz  de  Fora.  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.

Votação do Requerimento nº 356/2015, da Comissão de Educação, em que solicita

seja  encaminhado  à  secretária  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  os

procedimentos adotados para a aquisição de câmeras de segurança para a Escola

Estadual Ana Salles, no Município de Juiz de Fora. 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.

Votação do Requerimento nº 507/2015, da Comissão de Defesa do Consumidor, em

que solicita seja encaminhado ao presidente da Cemig pedido de informações acerca

do lucro líquido obtido por essa empresa nos anos de 2011 a 2014, nos termos do art.

7º, inciso II, da Lei nº 8.987, de 1995. 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.

Registro de Presença

O presidente  –  A presidência  agradece  a  presença  de  servidores  desta  Casa,

integrantes do Curso de Formação Introdutória à Carreira do Servidor da Assembleia

Legislativa  –  Cfal  –,  aos  quais  desejamos uma feliz estada para observação dos

nossos trabalhos. Como são alunos da Escola do Legislativo, estão identificados com

o nosso trabalho, do qual certamente farão uma avaliação.

Questões de Ordem

O deputado Carlos Pimenta – Sr. Presidente, não sei se vou falar em 3 minutos. Eu
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gostaria,  presidente,  de  informar  aos  colegas  deputados  o  que  o  partido,  o  meu

partido,  PDT, vem fazendo em todos os estados  brasileiros.  Neste  mês de junho

estamos comemorando o aniversário de morte do então presidente do PDT Leonel

Brizola. Ele faleceu em junho de 2004, aos 82 anos. Todo mundo sabe, todos nós

sabemos  da  importância  de  Brizola  na  história  do  nosso  país.  Farei  uma  leitura

sucinta do seu currículo e também de uma decisão do Senado, que está defendendo

– foi aprovado na Comissão de Cultura e Esporte do Senado – ainclusão do nome do

senador  Leonel  Brizola  no  Livro  dos  Heróis  da  Pátria.  (–  Lê:)  “Leonel  de  Moura

Brizola nasceu na cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul, em 1922, e morreu em

2004, aos 82 anos. Marcou a política brasileira por quase 60 anos. Sua mensagem

centra-se na defesa de um país que caminhe com os próprios pés, superando o longo

processo de dependência estrangeira, que o vinha atrofiando desde praticamente a

descoberta, em 1500. Suas ações como governador do Rio de Grande do Sul, cargo

que galgou aos 37 anos, logo marcaram a administração e a política brasileira, por

seus lances de bravura e antevisão, quando o mundo estava em plena Guerra Fria.

Foi  assim com as primeiras expropriações de empresas americanas,  a Bond and

Share e a ITT, em 1959 e 1962, o que constituiu um passo decisivo para a nossa

emancipação na energia e nas telecomunicações. Com a Campanha da Legalidade,

a partir de Porto Alegre, ele conseguiu unir todo o Brasil numa rebelião cívico-militar

que pôs abaixo um veto dos generais e das elites conservadoras à posse do vice-

presidente João Goulart, em 1961. Os seus planos de reestruturação administrativa e

a  implantação  da  reforma  agrária  sacudiram  o  País  num  amplo  movimento  para

superar os eternos vícios da inércia e do atraso que atropelavam o nosso progresso

como  Nação.  Essa  mobilização  possibilitou  o  seu  programa  de  educação,  que

erradicou um analfabetismo que beirava os 50% entre os gaúchos e levou mais de 3

mil escolas gratuitas para todas as crianças do Rio Grande do Sul. As ideias e as

ações de Brizola logo atraíram contra si os interesses do grande capital, sobretudo o

internacional, que acabou forçando o seu exílio no Uruguai a partir de 1964, quando

um golpe militar e empresarial, sob a tutela dos Estados Unidos, depôs o presidente

João Goulart e instaurou uma ditadura que se prolongaria por mais de 20 anos. Não

obstante,  em  1979,  quando  retorna  ao  País,  com  a  decretação  da  anistia,  ele
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encontra  um clima contaminado pela  opressão das  grandes empresas,  sobretudo

multinacionais  e  de  mídia,  que  lhe  lançam  uma  perseguição  sistemática.  O  seu

nacionalismo não cabia na formatação do neoliberalismo, que detonou as comportas

dos países emergentes e se apossou de suas riquezas. A ditadura deixava de ser

apenas militar para tornar-se midiática e econômica, já que os planos internacionais

eram  de  apoderar-se  das  grandes  estatais  e  recursos  naturais,  como  acabou

acontecendo com a Telebras, a Eletrobras e a Vale do Rio Doce. Brizola se vê ainda

mais cercado do que na sua época de governador do Rio Grande do Sul e é impedido

de  completar  sua  obra,  o  que  só  seria  possível  se  se  tornasse  presidente  da

República. Nem por isso sua mensagem deixa de chegar ao povo, que, no Rio de

Janeiro, o elege governador por duas vezes. Lá, a duras penas, ele implanta o seu

programa de educação integral, com a construção de 500 grandes escolas, os Cieps,

onde as crianças ficavam o dia inteiro estudando e recebiam três refeições diárias.

Depois  de  governar  o Rio  e sempre fiel  a  seu mentor  político,  Getúlio  Vargas,  o

presidente que transformou o Brasil de um país agrário em uma nação desenvolvida,

inclusive com um avançado programa social,  Brizola saiu em pregação pelo País,

sendo duas vezes candidato a presidente da República. Para garantir a continuidade

de sua mensagem, Brizola criou o PDT em 1980, depois que a ditadura lhe tomou o

PTB de Vargas, sigla que refundara em Lisboa, pouco antes do retorno do exílio. Ele

próprio  fez  questão  de  redigir  pessoalmente  o  art.  1º  do  mais  nacionalista  dos

partidos brasileiros, que diz: “Art. 1º – O Partido Democrático Trabalhista – PDT – é

uma organização política da Nação brasileira para a defesa de seus interesses, de

seu  patrimônio,  de  sua  identidade  e  de  sua  integridade,  e  tem  como  objetivos

principais lutar, sob a inspiração do nacionalismo e do trabalhismo, pela soberania e

pelo desenvolvimento do Brasil, pela dignificação do povo brasileiro e pelos direitos e

pelas conquistas do trabalho e do conhecimento, fontes originárias de todos os bens

e  riquezas,  visando  à  construção  de  uma  sociedade  democrática  e  socialista”.

Quando morreu, em junho de 2004, sempre com um entusiasmo de estudante, ele via

com grande paixão os movimentos de autonomia que vinham assumindo a Argentina,

Bolívia,  Uruguai  e  Venezuela  e  previa  que  a  onda  logo  desembocaria  no  Brasil,

superando o neoliberalismo. Como outros líderes brasileiros e latino-americanos, que
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não conseguiram chegar ao poder maior, mas marcaram a história da independência

dos seus povos, Leonel Brizola está hoje no panteão dos nossos heróis, ao lado dos

grandes  libertadores  como  Tiradentes,  Frei  Caneca,  Simão  Bolívar,  Artigas,  San

Martin e Sandino.”  Quero finalizar,  presidente,  primeiro cumprimentando o Senado

brasileiro, os senadores brasileiros, a Comissão de Educação, Cultura e  Esporte do

Senado, que, nesta última semana, aprovou projeto que inclui o nome de Leonel de

Moura Brizola  no  livro dos heróis  da  Pátria.  Lançado na vida  política  por  Getúlio

Vargas, ele foi o único político do País eleito em votação popular para governar dois

estados diferentes: Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além disso, notabilizou-se

pela  atenção  que  sempre  deu  à  educação  e  pela  resistência  ao  regime  militar

instalado em 1964.Então a nossa homenagem, do PDT e desta Casa, fazendo coro

com  todas  as  assembleias  legislativas  que  dedicam  reuniões  históricas,  reuniões

especiais a este ano em que o Brasil lembra com muita alegria todos os feitos do

passado do nosso Leonel  Brizola,  eterno presidente  do  nosso PDT. No momento

oportuno  vamos  apresentar  um  requerimento  congratulando-nos  com  o  Senado

brasileiro.  Ele  será,  com  certeza  absoluta,  o  único  político  brasileiro  que  não

conseguiu chegar à presidência da República, mas que terá seu nome escrito de

maneira indelével no livro dos heróis da Pátria e do povo brasileiro. E como estamos

precisando de pessoas de bons exemplos e de heróis neste Brasil de hoje! Espero

que  o  legado  de  Leonel  Brizola  e  sua  história  de  vida  inspirem  jovens,  novas

lideranças políticas. E que nós, que está vivendo este tumulto político em todo o País,

possamos  fazer,  como  heróis  da  Pátria,  neste  momento  tão  ruim  para  o  povo

brasileiro,  o começo de uma nova escalada e  que o Brasil  também tenha outros

grandes heróis hoje e principalmente num futuro próximo. Muito obrigado.

O deputado Noraldino Júnior – Agradeço a oportunidade e a deferência, presidente.

Inicialmente quero ressaltar as palavras do deputado Gilberto Abramo relacionadas

ao triste incidente ocorrido na parada gay de São Paulo. Não tive coragem, deputado

Gilberto Abramo, de replicar as imagens em minha rede social e peço a todos que

puderem me escutar que não repliquem essas imagens nas redes sociais. Aquelas

imagens,  independentemente  de  religião,  credo,  raça  e  cor,  são  um  atentado  à

dignidade humana, são contra a sociedade humana. Quero fazer esta manifestação
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publicamente.  Aquele  ato,  depois  de  postados  os  comentários  em  nossas  redes

sociais,  foi  lamentado  por  todas  as  classes  sociais,  por  todos  os  sexos,

independentemente de religião e credo, mas será motivo de novos embates nesta

Casa em momento próximo. Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna na tarde de

hoje  é  um  alerta.  Como  deputado  da  cidade  de  Juiz  de  Fora  presente  nesta

Assembleia,  juntamente  com  mais  quatro  deputados,  desde  o  início  do  nosso

mandato temos trabalhado para aumentar a segurança da nossa cidade, segurança

comprometida ao longo dos últimos anos, chegando, deputado Sargento Rodrigues, a

um assassinato em frente a um posto da Polícia Militar, no centro da cidade de Juiz

de Fora, em plena quarta-feira. Solicitamos o aumento do efetivo, a estruturação da

Polícia Militar, a estruturação da Polícia Civil, sabendo que não é só competência das

polícias a segurança pública. É necessário investir na prevenção, na recuperação e

dar condições aos nossos jovens de uma educação mais digna. Mas o que me traz a

esta  tribuna  é  a  indignação  pela  ocorrência  de  uma  rebelião  no  Município  de

Governador Valadares, e uma decisão de transferência de 170 detentos para Juiz de

Fora, cidade que está com o sistema carcerário totalmente comprometido, tendo hoje

mais de três vezes o número de detentos que sua capacidade. Sr. Presidente, ontem

eu tinha uma reunião com o secretário de Segurança Pública, que foi desmarcada por

ele  por  ter  outra  atividade.  Nessa  reunião  eu  levaria  ao  secretário  os  dois

requerimentos apresentados ontem, os quais mostram a vulnerabilidade do sistema

carcerário de Juiz de Fora e o risco da transferência desses 170 acautelados para

aquela cidade. Não subir a esta tribuna e retaliar essa ação seria uma traição aos

nossos  eleitores,  aos  cidadãos  de  Juiz  de  Fora.  Juiz  de  Fora  precisa  de  mais

policiamento, de mais segurança, mas não comporta e não precisa de mais detentos.

Hoje pela manhã fui recebido pelo secretário de Governo, Odair, que nos atendeu

muito bem e se comprometeu a dar celeridade na transferência desses presos da

cidade de Juiz de Fora. É necessário trazermos aqui  a angústia  do cidadão juiz-

forano. E falo ao cidadão de Juiz de Fora que, enquanto estiverem aqui os meus

olhos,  os  meus  ouvidos,  eles  refletirão  o  sentimento  de  cada um  de vocês.  Não

podemos deixar de manifestar a nossa indignação com essa ação, e esperamos, Sr.

Presidente, que haja do secretário de Segurança Pública uma determinação urgente
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para a retirada não só desses 170 detentos, mas também a transferência de mais

detentos da cidade de Juiz de Fora. Chamo à adesão todos os deputados de Juiz de

Fora  –  deputados  Isauro  Calais,  Antônio  Jorge,  Missionário  Marcio  Santiago  e

Lafayette de Andrada –, para solicitarmos ao líder do governo uma reunião urgente

com o secretário de Segurança Pública, a fim de que possamos dar uma resposta à

nossa  população,  pela  insegurança  e  vulnerabilidade  na  transferência  desses

acautelados para a cidade de Juiz de Fora. Agradeço a manifestação do deputado

Sargento Rodrigues e faço uma retificação: secretário de Defesa Social,  Bernardo

Santana. É preciso uma reunião imediata para que possamos dar uma resposta à

sociedade de Juiz de Fora. Não podemos aceitar que essa transferência continue.

Muito obrigado.

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

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

em turno único, da Indicação nº 1/2015, uma vez que permaneceu em ordem do dia

por seis reuniões.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para a especial de amanhã, dia 11, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação,  e  para  ordinária  também  de  amanhã,  às  14  horas,  com  a  seguinte

ordem  do  dia:  (–  A ordem  do  dia  anunciada  foi  publicada  na  edição  anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 8/6/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Exibição de Vídeo – Palavras do Sr.  Saulo Luiz da Silva – Palavras do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva – Palavras do Sr.  Marcelo Landi  Matte – Entrega de Placa –
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Palavras  do  Presidente  –  Apresentação  Artística  –  Apresentação  Musical  –

Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados:

Adalclever Lopes – Alencar da Silveira Jr. – Agostinho Patrus Filho – Dalmo Ribeiro

Silva – Durval Ângelo – João Alberto – João Vítor Xavier.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

– O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião a homenagear a Rede Globo de Televisão pelos

50 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa os  Exmos. Srs. Marcelo Landi

Matte, diretor regional da Globo Minas; Antônio Andrade, vice-governador do Estado;

Marcio  Lacerda,  prefeito  de Belo  Horizonte;  e  deputado federal  Edson Moreira;  a

Exma.  Sra.  Diana  de  Lima  Prata  Camargos,  defensora  pública  e  assessora

institucional, representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; e os

Exmos.  Srs.  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  João  Vítor  Xavier,  coautores  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor – Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs. Ângelo Oswaldo,

secretário  de  Estado  de  Cultura;  Lindolfo  Paoliello,  presidente  da  Associação

Comercial e Empresarial de Minas – ACMinas; Olavo Machado Júnior, presidente da

Fiemg;  e  Anderson  Rocha,  presidente  da  Belo  Horizonte  Convention  &  Visitors

Bureau; e da Exma. Sra. Tereza Guimarães Paes, presidente do Hospital da Baleia –

Fundação Benjamim Guimarães.
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Registramos  o  recebimento  de  mensagem  do  Exmo.  Sr.  Délio  Malheiros,  vice-

prefeito  de  Belo  Horizonte  e  secretário  municipal  de  Meio  Ambiente,  pela  qual

cumprimenta  a  homenageada  da  noite  e  lamenta  sua  ausência  em  razão  de

compromisso agendado previamente.

Passo a ler mensagem enviada pelo Exmo. Sr. deputado Gil  Pereira, coautor do

requerimento que suscitou a realização desta homenagem: (– Lê:) “Como mineiro,

muito me honra prestar esta homenagem à Rede Globo de Televisão, que neste ano

de 2015 completa 50 anos de atuação. A emissora é motivo de orgulho para todos os

mineiros e brasileiros e ao celebrar essa ocasião ratifica o padrão de qualidade e o

nível de excelência que se tornou marca registrada da empresa ao longo de toda a

sua trajetória.  Todavia,  na  data  em que esta  homenagem acontecerá,  estarei  em

missão oficial à Intersolar Europe 2015, como presidente da Comissão de Minas e

Energia, representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais naquele que é o

maior evento de energias renováveis do mundo. A participação no evento visa não só

apresentar  as  ações  do  Legislativo  Mineiro  na  busca  de  incentivo  e  fomento  à

utilização de energias limpas, como também a atração de investimentos nessa área

para o nosso estado.  Deixo aqui  registrada a grande admiração e o respeito que

tenho por essa conceituada empresa, manifestando-lhe votos de sucesso duradouro.”

Execução do Hino Nacional

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Coral Vozes da Globo, sob a regência do maestro Luiz Flávio Santos.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor – Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

– Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor – Com a palavra, para o seu pronunciamento, o Sr. Saulo Luiz da Silva,

representando os funcionários da Globo Minas.

Palavras do Sr. Saulo Luiz da Silva

Boa noite,  senhoras e senhores.  Boa noite,  Mesa.  Na pessoa do presidente da

Casa, deputado Adalclever Lopes, cumprimento a todos.

Agora, falarei com a família Globo Minas. Agradeço a oportunidade de estar aqui
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representando todos os meus amigos e colegas dessa grande família Globo Minas.

Há 20 anos sou repórter cinematográfico da TV Globo, sei da responsabilidade de

falar neste momento em nome de mais de 380 funcionários. Nessa nossa família,

jornalismo  não  é  profissão,  é  missão.  A globalização  mudou  radicalmente  nossa

maneira de enxergar o mundo e, para nós, o melhor da nossa empresa é entender

essa mudança e estarmos preparados para ela, sem perder o melhor de cada um de

nós, que é o nosso jeitinho mineiro de ser.

Nesses 20 anos, sou testemunha do grande salto de qualidade que vivenciamos em

nosso trabalho. Na Globo Minas, há sempre oportunidade de nos aperfeiçoarmos. A

empresa se transformou em um grande centro de ensino para os funcionários em

todos os níveis.  Quando falo em família  Globo Minas,  é literalmente o que quero

dizer:  aqui  presente  está  meu  pai,  Sr.  Luciano  Gonzaga,  que  se  aposentou  nos

quadros da empresa; eu, essa voz que vos fala, há 20 anos na empresa; e a mais

nova colaboradora, funcionária da empresa, que é minha filha Tábata, que também

está aqui presente.

São curtas as minhas palavras. Gostaria de encerrar com uma frase do cientista

Albert  Einstein:  “A mente  que  se  abre  a  uma  nova  ideia  jamais  voltará  ao  seu

tamanho original”. Muito obrigado a todos.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Boa noite.  Quero iniciar  saudando o nosso estimado amigo deputado Adalclever

Lopes,  excelentíssimo senhor  presidente da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de

Minas Gerais. Da mesma maneira, cumprimento, com muita satisfação, o dileto amigo

Antônio Andrade, excelentíssimo senhor vice-governador. Quero cumprimentar, com

muita alegria, o excelentíssimo senhor Marcelo Landi Matte, diretor regional da Globo

Minas – é uma honra recebê-lo nesta noite no Parlamento mineiro. Quero saudar e

cumprimentar o dileto amigo Marcio Lacerda, digníssimo prefeito municipal de Belo

Horizonte. Cumprimento o deputado federal  Edson Moreira;  a Sra.  Diana de Lima

Prata  Camargos,  representando  a  defensora  pública-geral  do  Estado  de  Minas

Gerais; e o Prof. Ângelo Oswaldo, secretário de Estado de Cultura. Saúdo também os

caríssimos colegas aqui presentes. Destaco, com muita honra, a presença entre nós

do grande mineiro Mílton Gonçalves, de Monte Santo de Minas. Quero cumprimentar

e já agradecer a todos os funcionários da Rede Globo Minas. Quero cumprimentar
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também o meu amigo Olavo Machado Júnior, excelentíssimo presidente da Fiemg.

Quero agradecer também a presença do Coral Vozes da Globo: é uma honra tê-los

nesta  noite  memorável  para  o  Parlamento  de  Minas  Gerais.  Quero  agradecer  a

presença dos ilustres convidados nesta noite tão importante em que o Parlamento

abre  suas  portas  do  Plenário  maior  para  esta  solenidade.  Muito  obrigado  pela

presença de todos. Temos certeza de que vai ficar registrado, na história de Minas

Gerais e do Parlamento mineiro, esta reunião especial.

Nesta memorável  noite,  a Assembleia Legislativa,  por  meio de  requerimento de

minha autoria e dos deputados Gil Pereira e João Vítor Xavier, homenageia os 50

anos  de  fundação  da  Rede  Globo  de  Televisão,  com  o  apoio  de  todos  os

parlamentares  desta  Casa.  O  Parlamento  é  a  Casa  do  povo.  Cada  parlamentar

carrega, além dos votos, muito de cada cidadão. Temos o dever de representar o

nosso  eleitor,  de  fiscalizar  o  Executivo,  de  propor  leis  e  de  prestar  contas  à

sociedade. Um dos papéis da mídia é o de levar ao cidadão relatos do cotidiano, seja

na cultura, na ciência, na política, entre outras áreas e mais especificamente neste

Parlamento mineiro.

A  Rede  Globo  de  Televisão,  que  completou,  no  dia  26  de  abril,  o  seu

cinquentenário, tem a missão de criar, produzir e distribuir conteúdos que informem,

divirtam,  contribuam  para  a  educação e  permitam  aos  indivíduos  e  comunidades

construir  relações que tornem a vida melhor. Passados 50 anos de sua fundação,

hoje o Brasil  pode orgulhar-se de ter uma das maiores emissoras do mundo. São

cinco emissoras próprias, em parceria com 118 emissoras afiliadas e em mais de 100

países, por meio da Globo Internacional.

Hoje, permitam-me relembrar,  em rápidos pontos, algumas coberturas realizadas

pela Rede Globo nesses últimos 50 anos e que ficaram marcadas na memória de

cada  brasileiro  e  brasileira.  Destaco,  primeiramente,  a  cobertura  da  emissora  em

movimentos políticos, como o das Diretas Já, da vitória do mineiro Tancredo Neves no

colégio eleitoral e do registro de sua morte, lamentavelmente. Anos depois, destaco a

Constituinte  de  1988.  Não  há  como esquecer  as  palavras  do  saudoso  deputado

Ulysses Guimarães, ao promulgar nossa Carta Magna, a Constituição Brasileira. Já

na década de 1990, assistimos à força dos caras pintadas pelas telas da Rede Globo

e, em seguida, ao  impeachment do presidente Fernando Collor. Também destaco o
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lançamento do Plano Real no governo do presidente, nosso saudoso Itamar Franco,

que ajudou a estabilizar a nossa economia.

Em 1994 acompanhamos a morte de um dos maiores ídolos do nosso esporte. A

cobertura feita pela Rede Globo nos deixou ainda mais próximos do esportista Ayrton

Senna do Brasil. A música, tema do atleta, embalou durante anos nossas manhãs de

domingo. Em 1994, também pelas lentes da Globo, assistimos ao tão sonhado tetra

no futebol,  e  ao grito de campeão ecoar pelo Brasil  todo. Já em 2002,  com uma

emocionante cobertura da emissora, fomos pentacampeões no futebol mundial.

Recentemente, destaco o registro realizado pela Globo nas grandes manifestações

de 2013. A emissora esteve, naquele momento, cumprindo a missão de informar e

levar ao seu telespectador um jornalismo sério e de qualidade, além de mostrar, com

clareza, a força do nosso povo nas ruas do nosso país.

Não posso deixar de mencionar também a cobertura da Copa do Mundo de 2014,

realizada em nosso país. Abro, aqui, um parêntese para relembrar o registro da Globo

nas  visitas  de  Suas  Santidades  ao  Brasil,  os  papas  João  Paulo  II,  Bento  XVI  e

Francisco.

Ainda  nessas  breves  palavras,  destaco  o  papel  exercido  pelo  jornalismo

investigativo  da  Rede Globo,  que  ajuda  a  denunciar  graves  questões  vividas  em

todas as áreas da nossa sociedade. Nesses 50 anos, a emissora também conquistou

inúmeros prêmios internacionais pela sua atuação no jornalismo. E ela também nos

traz histórias em forma de novela. Essas produções não possuem apenas enredos de

ficção, mas ajudam a discutir temas relevantes para nossa sociedade. Em 50 anos,

foram mais de 300 novelas, 90 minisséries e 100 seriados, sem falar nos musicais e

programas infantis, de humor e de auditório.

Ao  terminar  de  repassar  algumas  de  minhas  memórias,  não  posso  deixar  de

parabenizar o trabalho feito pelo grupo em ações sociais, como o Criança Esperança,

em parceria com a Unesco, que atua na defesa dos direitos de crianças e de jovens.

Em  Belo  Horizonte,  temos  o  privilégio  de  ter  o  Espaço  Criança  Esperança,

responsável  por  realizar  cerca  de  10  mil  atendimentos  mensais  a  crianças,

adolescentes e jovens. Também destaco o Ação Global, lançado em 1991, que leva

cidadania por meio da prestação de serviços em parceria com o Sesi.

Encerro  minhas  palavras  e  nossa  homenagem  destacando  a  nossa  TV  Globo
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Minas, inaugurada em 1968. Além de elevar o jornalismo de qualidade, a emissora

consegue traduzir nossa mineiridade em programas como o Terra de Minas. E ainda a

entrega do Prêmio Bom Exemplo, uma iniciativa da Globo Minas e da Fundação Dom

Cabral, que reconhece e valoriza iniciativas de cidadania do nosso estado.

Afirmo mais uma vez, caríssimo diretor Marcelo, que a Assembleia faz esta justa

homenagem a uma emissora que, com certeza, deixou de ser um patrimônio de um

dos maiores comunicadores do Brasil, o saudoso Roberto Marinho, e passou a ser

um bem valioso do nosso país. Parabéns, Rede Globo. Hoje a festa é sua! Hoje a

festa é nossa! Muito obrigado! Boa Noite!

Palavras do Sr. Marcelo Landi Matte

Senhoras e senhores, boa noite. Antes de citar as personalidades presentes, quero

citar a presidenta Dilma Rousseff, pessoa a quem tenho profundo respeito por ter,

entre outras coisas, lutado pelas liberdades de expressão, pela construção do Estado

Democrático, enfim, por um País em que as pessoas podem se manifestar livremente

como estamos vendo aqui hoje.

Recentemente, a presidenta Dilma, em uma manifestação parecida com esta, disse

que prefere o barulho das oposições ao silêncio das ditaduras. Essa é uma frase

muito feliz, e essa é também nossa opinião. Assim que eu puder falar, continuarei.

Quero saudar o deputado Adalclever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais. Estamos muito honrados com esta homenagem. Quero

saudar, também, o vice-governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Andrade...

Exmo. Sr. Marcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, que muito nos honra com sua

presença e de quem primo a amizade da qual tenho muito orgulho. Aliás, em outro dia

trocávamos confidências sobre o passado de militante do prefeito, também na luta

pela construção de um ambiente democrático, em que todos pudessem se manifestar

e  no  qual  tive  uma pequena  participação  no  movimento  gaúcho  pela  anistia,  na

fundação do jornal Em Tempo, em Porto Alegre, quando fui, inclusive, fichado pela

Polícia Federal,  nos tempos em que algumas pessoas que se manifestam sem a

menor educação sequer tinham nascido.

Saúdo também o Exmo. Sr. deputado federal Edson Moreira; a Exma. Sra. Diana de

Lima Prata Camargos, defensora pública, assessora institucional do Estado de Minas;
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o deputado Dalmo Ribeiro Silva,  coautor  do requerimento que deu origem a esta

homenagem; o vice-governador  Antônio  Andrade,  e o deputado Adalclever  Lopes.

Peço desculpas aos queridos funcionários, clientes, agências e familiares, enfim a

todos os presentes. Ficamos muito honrados com a participação de todos, mas não

tínhamos a intenção de fazer com que os senhores presenciassem essa situação

constrangedora.

Uma organização, seja ela a TV Globo ou outra, é formada por pessoas, valores,

uma  cultura  empresarial  e  determinadas  crenças.  Nós,  da  Rede  Globo,  temos

algumas crenças que explicitamos com a maior transparência, orgulhamo-nos delas

e,  evidentemente,  sabemos não serem compartilhadas por  todos.  Acreditamos na

democracia representativa, na independência dos Poderes, na economia de mercado,

na inovação, na produtividade como alavanca do crescimento e principalmente na

educação  como  prioridade  número  um,  o  que  deveria  haver  neste  país.  Essa

manifestação mostra que educação deveria ser a grande prioridade deste país, mas,

infelizmente, não é. Temos que conviver com o contraditório, pois este é o pilar e a

essência da democracia.

No Brasil, graças a Deus, temos um ambiente em que todos podem se manifestar

livremente, ainda que sem a menor polidez, educação e respeito pelos outros como

aconteceu agora.  Esse é  um direito  de quem se manifesta e  nós  o  respeitamos.

Lutamos para construir um País melhor, com liberdade de expressão, com liberdade

de  comunicação,  com  liberdade  de  imprensa,  com  liberdade  de  empreender

livremente. Lutamos por isso e estamos felizes em termos, agora, esse ambiente,

ainda que eventualmente tenhamos que passar por um constrangimento como esse.

Isso  posto,  desculpem  o  constrangimento,  mas  bola  para  frente,  porque  assim

funciona  nas  democracias.  Em  algumas  vizinhanças  latino-americanas,  isso  não

acontece, mas nós preferimos o que temos aqui. Agora, vamos ao que estava escrito.

(– Lê:)

“Senhoras e senhores, em nome da família Marinho e dos meus 11.700 colegas da

Rede Globo,  agradeço esta  homenagem que a Assembleia Legislativa nos presta

hoje. Agradeço especialmente ao presidente da Casa, deputado Adalclever Lopes, e

aos proponentes desta homenagem, especialmente ao deputado Dalmo Ribeiro Silva
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e aos coautores deputado Gil Pereira e deputado João Vítor Xavier. Os senhores são

representantes do povo brasileiro e por isso nos sentimos tão honrados.

Neste  momento  percebemos  que  estamos  sendo  homenageados  por  todos  os

brasileiros, pela nossa audiência, pelos milhões de brasileiros que assistem à nossa

programação todos os dias há 50 anos. Senhores, chegamos aos 50 anos olhando

para  o  futuro.  Neste  momento  a  comunicação  de  massa  experimenta  profundas

transformações tanto em tecnologia quanto em forma e conteúdo. Estamos atentos,

investindo como nunca em talento e capacitação das nossas equipes, sem perder de

vista  a  essência  do  nosso  negócio:  contar  histórias  relevantes,  com  qualidade,

criatividade e inovação. Tudo que fazemos é fruto de um trabalho coletivo e de uma

relação  absolutamente  apaixonada  que  cada  funcionário  tem  pelo  produto  que

entregamos na casa de cada brasileiro, todos os dias.

Vou  fazer  mais  um  pequeno  improviso.  Gostaria  que  os  senhores  pudessem

testemunhar,  como  faço  há  36  anos  na  Rede  Globo,  a  relação  absolutamente

emocional que cada funcionário tem com a sua empresa. Não é por outro motivo, por

exemplo, que perguntei ao Saulo se ele poderia fazer esse discurso. Não é apenas

porque  ele  tem  uma  família  dentro  da  empresa,  como  eu  tenho.  O  pai  que  se

aposentou na Globo, e a filha que começa a sua carreira, mas porque ele é uma

dessas pessoas, como praticamente todos, que têm uma relação muito visceral com

a  empresa.  No  ano  passado,  ele  recusou  um  convite  para  ganhar  o  dobro  na

concorrência, veio me contar isso e ficamos muito felizes. Aliás, isso acontece todos

os dias. As pessoas não querem sair da empresa porque a amam e se apaixonam

pelo que fazem. Não se apaixonam pela marca Rede Globo, mas pelo que fazem, isto

é, pelo produto que entregam na casa de cada cidadão, todos os dias, e com muito

orgulho. Achamos que fazemos um trabalho absolutamente digno, relevante e muito

importante para este país.

Só  no  ano  passado,  produzimos  2.500  horas  de  entretenimento,  sem  contar

jornalismo e eventos de esportes. Isso equivale à produção de 25 longas-metragens,

por  semana,  ou 1.250,  por  ano.  Nossos conteúdos,  sempre enfatizando a cultura

brasileira,  são exportados para  mais  de  190 países.  Somos reconhecidos fora do

Brasil; somos muito aplaudidos fora do Brasil. Já conquistamos 10 prêmios Emmy, o
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oscar  da  indústria  de  televisão.  E,  apesar  das  várias  plataformas,  tecnologias  e

possibilidades, continuamos sendo líderes absolutos aqui.  Dos 30 programas mais

vistos no Brasil, 30 são da Rede Globo. Nossa audiência é de mão dupla. Estamos

permanentemente  ouvindo  a  sociedade  para  tentar  traduzir  seus  anseios  e

aspirações.  Até  mesmo  uma  manifestação  como  a  que  assistimos  é  uma  lição.

Aprendemos com isso e nos corrigimos, modificamos e tentamos melhorar. Temos um

jornalismo atento, presente e independente, que procura estar cada vez mais perto do

cidadão.

O esporte é valorizado em projetos como o Troféu Globo Minas, para os melhores

do Campeonato Mineiro, e o Torneio Corujão, que reúne equipes de futebol amador

da região metropolitana. Acompanhamos o Cruzeiro, o Atlético e o América na Taça

Libertadores, pelo mundo inteiro, para trazer o que há de mais importante no esporte

mineiro para os mineiros. Há 16 anos, realizamos a Volta Internacional da Pampulha,

que colocou Belo Horizonte no cenário mundial das provas de atletismo.

Aqui em Minas, fizemos da mineiridade a inspiração para nossa empresa, tanto nos

telejornais quanto nos programas Terra de Minas, Globo Horizonte e Moda e Estilo. É

importante lembrar ainda a memória do meu antecessor, o saudoso Yves Alves, com

quem a nossa secretária de Cultura conviveu tanto. A responsabilidade que tive ao

chegar aqui, há 17 anos, era e ainda é imensa.

Além de grande publicitário, Yves também era professor de história e prestou um

serviço inestimável  aos mineiros.  Aqui,  com o empenho do Yves e a participação

pessoal do nosso fundador, nasceu a Fundação Roberto Marinho. A fundação nasceu

em Minas. Yves trouxe o Dr. Roberto, levou-o a Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina

e  disse-lhe:  “Dr.  Roberto,  precisamos  fazer  alguma  coisa  por  esse  patrimônio

histórico, por essa cultura, pelas cidades históricas, por Minas Gerais”. O Dr. Roberto,

encantado, determinou que fosse criada a fundação e aqui foi realizada a primeira

obra da fundação, a restauração da Igreja de Nossa Senhora, no Serro, em 1981.

Depois  veio  a  restauração do  Colégio  Caraça,  da  igreja  e  do  Museu de  Arte  da

Pampulha, da matriz de Tiradentes e dezenas de outros prédios, instalações e praças

das cidades históricas de Minas.

Na sequência desse trabalho, estabelecendo uma relação próxima da Globo com
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Minas, aqui chegando criamos, com a Orquestra Sinfônica de Minas, os Concertos no

Parque; apoiamos a Filarmônica, em parceria com o Sesc; promovemos o Minas ao

Luar, apresentações de música popular em praças públicas, e a Virada Cultural, em

parceria  com  a  prefeitura.  Também  criamos  e  apoiamos  a  Campanha  de

Popularização do Teatro, além de festivais diversos de cinema e literatura em Ouro

Preto, Tiradentes, Diamantina e Congonhas. Tudo de relevante que se faz em Minas,

na área da cultura, entretenimento e popularização das artes, tem o apoio da Globo

Minas. Estamos presentes em todas as campanhas sociais, honestas e relevantes,

apoiando, por exemplo, os Hospitais da Baleia e Mário Pena, a Hemominas, além da

Ação Global, que realizamos em parceria com o Sesi.

No segundo semestre, vamos entregar a Belo Horizonte um novo Espaço Criança

Esperança. Centenas de jovens e adolescentes do Aglomerado da Serra terão salas

de  aula  e  uma  quadra  coberta  especialmente  construídas  para  os  cursos

profissionalizantes  e  atividades  esportivas  que  já  funcionam  por  lá.  Através  de

convênio, conseguimos 100 bolsas de estudo para os adolescentes do Aglomerado

da Serra estudarem e desenvolverem uma profissão.

Para finalizar,  senhoras e senhores, agradecemos aos milhões de mineiros que,

todos os dias, compartilham conosco suas emoções e anseios. Entendemos que a

nossa empresa é uma espécie de janela que, na casa de cada mineiro, se abre para

Minas e para o mundo. Não há nada mais mineiro que uma janela com uma borda

azul  e  a  luzinha  de  uma  televisão  na  sala.  Por  essa  janela  azul,  bem  mineira,

entregamos  informação  e  entretenimento  de  qualidade,  conscientes  da

responsabilidade na construção de um país melhor. Muito obrigado.”

Entrega de Placa

O locutor  –  Neste  momento,  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado

Adalclever  Lopes,  fará  a  entrega  ao  diretor  regional  da  Globo  Minas,  jornalista

Marcelo Landi Matte, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue

contém  os  seguintes  dizeres:  (–  Lê:)  “Reconhecida  internacionalmente  pelo  alto

padrão de qualidade de sua programação, a TV Globo tem uma trajetória que se

confunde com a história da televisão no Brasil. Ao longo de seus 50 anos, a emissora

vem  produzindo  um  dos  conteúdos  midiáticos  mais  premiados  e  aplaudidos  do
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mundo. Sua programação, desenvolvida no maior complexo audiovisual da América

Latina, é líder em audiência e abrangência, chegando a 98,6% do território brasileiro

e também a mais de 100 países, por meio da Globo Internacional. Por seu importante

papel no entretenimento do povo brasileiro e na divulgação mundial de nossa cultura,

a Rede Globo de Televisão merece, em seu cinquentenário, esta justa homenagem

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais”.

O presidente – Convido os deputados Dalmo Ribeiro Silva e João Vítor Xavier para

a entrega da placa.

– Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Presidente

Exma. Sra. e Exmos. Srs. Antônio Andrade, vice-governador do Estado de Minas

Gerais;  Marcelo  Landi  Matte,  diretor  regional  da  Globo  Minas;  Marcio  Lacerda,

prefeito  de Belo Horizonte; deputado federal  Edson Moreira;  Diana de Lima Prata

Camargos, defensora pública e assessora institucional do Estado de Minas Gerais; e

deputados Dalmo Ribeiro Silva e João Vítor Xavier, coautores do requerimento, boa

noite. Em nome do Parlamento de Minas, peço desculpas a todos.

A comemoração dos 50 anos da Rede Globo de Televisão é um evento de grande

importância para o País e também para os mineiros, o que motiva a homenagem

realizada  por  esta  Assembleia.  Afinal,  o  cotidiano  de  todos  nós  há  muitos  anos

incorporou a presença da Globo Minas, então dirigida pelo jornalista Marcelo Matte,

declarado há mais de uma década Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

Há meio século,  fundada pelo notável  empreendedor  e homem público Roberto

Marinho,  a  emissora  iniciou  suas  transmissões  e  foi  muito  rapidamente  alçada à

liderança de audiência. Desde seus tempos pioneiros, sobretudo pelo seu jornalismo

e sua dramaturgia, proporcionou a integração de um vasto País, que vivia até então

um forte isolamento de cada uma de suas regiões.

A Rede Globo de Televisão vem sendo exemplo de atualização tecnológica e de

extrema qualidade de produção, levando a pessoas dos mais afastados rincões a

mais recente informação. Brasileiros vivendo fora do País têm acesso à programação

da Globo Internacional, amenizando a saudade de casa, ao mesmo tempo em que

não  se  alienam  de  nossos  acontecimentos  e  de  nossa  vasta  atividade  cultural.
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Programas  como  Globo  Horizonte e,  sobretudo,  Terra  de  Minas,  interessados  na

divulgação  de  nossas  mais  caras  tradições,  também  têm  seu  olhar  voltado  para

nossa terra.

Nos próximos anos, vivenciaremos novas maneiras de fazer e de assistir televisão,

de  um  modo  cada  vez  mais  interativo,  graças  a  uma  tecnologia  que  evolui

permanentemente. A Rede Globo, incorporando, com seu espírito ousado e pioneiro,

todas essas novidades, continuará em sua missão de instruir e divertir a população.

Nossos hábitos poderão ser diferentes, mas permaneceremos falando nossa língua,

nos sentindo brasileiros e, com muito orgulho, mineiros.

Este, portanto, é o grande desavio das Organizações Globo para os próximos anos:

continuar valorizando nossas coisas e nossos feitos, contribuindo para que o País

insira-se definitivamente no foco da cena mundial, cumprindo nosso potencial e nosso

destino. Parabéns à Rede Globo de Televisão. Muito obrigado.

Apresentação Artística

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o grande ator Milton Gonçalves, que

fará a interpretação de um texto sobre Minas Gerais.

O Sr. Milton Gonçalves – Fica-me difícil pronunciar-me após todas as palavras que

aqui ouvimos. Mas fica uma tristeza dentro do meu coração pelo desconhecimento da

história deste país, e não só a deste país como a da Rede Globo no Rio de Janeiro.

Lá estou desde fevereiro de 1965. A grande maioria que aqui se encontra era muito

jovem à época. E a história fica um pouco torcida, porque as pessoas se apropriam

de dados  para  criar  uma outra  história.  Aqueles  jovens  que  aqui  surgiram,  já  se

manifestaram  em  outros  lugares,  com  o  mesmo esquema de  protesto.  Eles  não

sabem que nos idos de 1960,  após a Revolução, a Rede Globo empregou todos

aqueles  comunistas  de fato, que eram talentos  maravilhosos e  produziram coisas

fantásticas na Globo. Eram comunistas por uma escolha pessoal,  mas tinham um

talento e conquistaram um respeito muito grande: Mário Lago, Dias Gomes, Janete

Clair e uma série de outros, que esses jovens lamentavelmente ignoram. Nos lugares

a que tenho ido, nesses festejos dos 50 anos da Globo, encontro outros grupos com o

mesmo discurso, com a mesma fala. Não quero dizer que eles não têm direito de se

manifestar num país como o nosso em que muitos lutaram desesperadamente pela
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democracia. Mas acho que também devem ter respeito para com os outros, algo que

não mais existe na nossa sociedade.

Hoje em dia, a maioria das crianças não diz mais: “Bom dia, papai.”, “Desculpe-me,

papai.”, “O que é isto, papai?”. Lamentavelmente, é o que vemos. Perdoem-me se

estou exagerando, mas quero dizer o que está dentro de mim. Estou nessa empresa

há mais de 50 anos, e ela só atrasou o pagamento do salário, por 10 dias, uma única

vez. O Dr. Roberto era uma pessoa que cumprimentava a todos, conversava com

todos, e seus filhos seguem esse mesmo padrão de comportamento. São eles que

orientam e têm a humildade de ouvir os funcionários. São eles que orientam e ouvem,

que têm a humildade de ouvir. E as pessoas que lá trabalham fazem-no com amor.

Podem acreditar, pois estou lá há mais de 50 anos; estou lá desde janeiro de 1965. É

uma vida.

Tenho de me segurar,  porque há muito  tempo não choro.  Neste momento  meu

coração está triste pela falta de compreensão e de respeito para com o trabalho dos

outros. Se não gostam, desliguem, tirem a imagem, tirem o filme. Pronto; não deixem

passar.

Mas  quero  falar  de  Guimarães  Rosa,  citando  alguns  trechos:  “Mar  não  tem

desenho, o vento não deixa o tamanho”; “Eu quase que nada não sei. Mas desconfio

de muita coisa”. E um trecho mais profundo, em que ele fala que “O correr da vida

embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e

depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”.

Vou copiá-lo, porque o que precisamos é ter coragem e não acreditar só naquilo

que entra sem que a gente saiba de onde vem. Quem diz essas coisas é Guimarães

Rosa. Muito obrigado por me aturarem durante esses 7 minutos. Obrigado.

Apresentação Musical

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Coral Vozes da Globo, que, sob a

regência do maestro Luiz Flávio Santos, apresentará as  seguintes  músicas:  Hyde

Park,  tema de abertura do Esporte Espetacular, e  Um novo tempo, tema de fim de

ano da Globo.

– Procede-se à apresentação musical.
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Encerramento

O presidente – Cumprido o objetivo da convocação, a presidência manifesta a todos

os  agradecimentos  pela  honrosa  presença  e  encerra  a  reunião,  convocando  as

deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (– A ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia

9/6/2015.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 578/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.875/2012, visa instituir a Semana Estadual de

Conscientização do Doador de Medula Óssea.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da proposição, conforme determina o art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  578/2015  tem  por  escopo  instituir  a  Semana  Estadual  de

Conscientização do Doador de Medula Óssea, a ser realizada anualmente na terceira

semana do mês de dezembro.

A proposição em análise foi examinada por esta comissão na legislatura passada,

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A Constituição da República estabelece,  em seu art.  25,  § 1º,  que aos estados

estão reservadas as competências que não lhes sejam vedadas pelo próprio texto

constitucional e, em seus arts. 22 e 30, relaciona as matérias de iniciativa privativa,

respectivamente, da União e do município. Como não há referência a instituição de

data comemorativa, conclui-se que essa matéria pode ser objeto de legislação pelo

estado membro.
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Com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da Carta Mineira não

relaciona o assunto em tela como de iniciativa reservada da Mesa da Assembleia ou

dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal

de Contas.

Sobre  a  matéria,  vale  lembrar  que  a  Lei  nº  18.026,  de  2009,  com  propósito

semelhante ao da proposição em exame, instituiu a Semana de Doação de Sangue,

comemorada na semana em que incidir o dia 25 de novembro.

Com a finalidade de adequar o texto do projeto em exame à técnica legislativa,

apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito da matéria, aprofundando o estudo

dos aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 578/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  do  Doador  de  Medula

Óssea, a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de dezembro.”.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Antônio Jorge – Isauro Calais

– Carlos Pimenta – Cristiano Silveira – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 894/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 894/2015, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  820/2011,  visa  instituir  a  Semana  de

Conscientização sobre o Tratamento da Psoríase.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 9/4/2015 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto
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aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts.

188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  894/2015  tem  como  finalidade  instituir  a  Semana  de

Conscientização sobre o Tratamento da Psoríase, a ser realizada, anualmente, na

semana que inclua o dia 29 de outubro. Na ocasião, o Estado promoverá palestras

para esclarecer a sociedade sobre a psoríase e a artrite psoriática.

A proposição em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada,

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; e,  aos municípios,

sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o inciso I do art. 30.

A delimitação da competência do estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da Mesa da Assembleia  e  dos  titulares  do  Executivo,  do Judiciário,  do Ministério

Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela que ora examinamos. Infere-

se, portanto, que aos membros deste Parlamento é facultada a iniciativa do processo

legislativo.

Embora o projeto não contenha óbice à sua tramitação, apresenta impropriedades,

pois  indica,  no parágrafo único  do  art.  1º,  atividades a serem desenvolvidas pelo

Poder  Executivo.  Entretanto,  a  organização  e  o  funcionamento  da  administração
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pública cabem, privativamente, ao governador, por força do inciso XIV do art. 90 da

Constituição Mineira, e o desrespeito à divisão constitucional das funções estatais

afronta a separação de poderes prevista no art. 2º da Constituição da República.

Outro  ponto  a  ser  retirado  da  proposição  é  o  art.  2º,  que  dispõe  sobre  a

regulamentação da futura lei no prazo de 60 dias a contar da data de sua publicação.

Esse  dispositivo  trata  de  atividade  que  o  Poder  Executivo  tem  competência

constitucional de realizar, conforme determina o inciso VII do art. 90 da Carta Mineira.

Dessa forma, à vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, que tem como finalidade corrigir as imprecisões técnicas apontadas.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 894/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Psoríase.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Tratamento  da

Psoríase, a ser realizada, anualmente, na semana que inclua o dia 29 de outubro.

Parágrafo único – A data instituída por esta lei  tem como objetivos esclarecer a

sociedade sobre a psoríase, combater o preconceito e desmitificar essa enfermidade.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Cristiano

Silveira – Carlos Pimenta – Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.191/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar
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de utilidade pública  a  Associação Plante  Vida,  com sede no Município  de  Pouso

Alegre.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015  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 1.191/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Plante Vida, com sede no Município de Pouso Alegre.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  22  impede  a

remuneração das atividades de seus dirigentes e conselheiros; e o parágrafo único do

art.  27 determina que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente

reverterá a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica e registro nos

órgãos públicos competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.191/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Carlos

Pimenta – Antônio Jorge – João Alberto.



764
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.204/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.204/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Nova Aliança, com sede no Município de Juiz de Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  36  impede  a

remuneração  das  atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,

instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens ou benefícios, sob qualquer forma ou título; e o art. 38 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere  registrada no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  ou  a  entidade

qualificada como organização da sociedade civil de interesse público – Oscip –, sem

fins lucrativos e que tenha os mesmos objetivos sociais, ou a entidade pública.

Por  fim,  apresentamos a  Emenda nº 1,  com o objetivo de  adequar  o nome da

associação ao consubstanciado em seu estatuto constitutivo.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.204/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “Associação Nova Aliança” por “Associação Nova Aliança

de Juiz de Fora”.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Bonifácio Mourão – Antônio

Jorge – Isauro Calais – Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 457/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.249/2012, “dispõe sobre a obrigatoriedade do

uso e da manutenção periódica de filtro de cabine e dá outras providências”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 14/3/2015,  foi  a  proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso III,

alínea “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto sob análise obriga as empresas delegatárias do serviço de transporte

intermunicipal de passageiros que possuam veículos com ar-condicionado a utilizar

“filtro  de  ar-condicionado”  (art.  1º).  Esse  é  o  objetivo  principal  da  proposição.  O

projeto  prevê  ainda  algumas  disposições  acessórias,  tais  como  a  prevista  no

parágrafo único do art. 1º, segundo o qual “a higienização do equipamento deverá ser

realizada anualmente no momento da troca do filtro”. No art. 2º está prescrito que o

Estado  promoverá  campanhas  educativas  com  vistas  à  conscientização  sobre  a

necessidade do uso do equipamento. Adicionalmente, a proposição prescreve que as

delegatárias do serviço deverão manter, em local visível nos veículos, um selo que
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ateste a conformidade com as disposições legais (art. 5º,  caput) e prevê avaliações

anuais  nos  veículos  destinados  à  prestação  do  serviço  que  serão  realizadas  por

agentes técnicos competentes (art. 5º, §§1º e 2º). O art. 7º,  por sua vez, obriga o

Estado  a  manter  registro  das  avaliações  realizadas,  o  qual  conterá,  segundo  a

proposição, o número de identificação, o número de placa, a data de realização das

avaliações, a data de realização de manutenção e os resultados obtidos.

Segundo o autor, “um levantamento feito na Alemanha demonstrou que, no interior

do veículo, o ocupante está seis vezes mais exposto à contaminação do ambiente do

que uma pessoa parada na calçada de uma via de movimento intenso de veículos.

Essa  exposição  torna  o  ser  humano  sensível  a  doenças  como  rinite  alérgica,

bronquite, entre outras, e ainda afeta as crianças com maior frequência”.

Feito esse breve esclarecimento sobre a proposição, passamos à sua análise.

Primeiramente, deve-se salientar que esta comissão se manifestou diversas vezes

sobre  a  inconstitucionalidade,  ilegalidade e  antijuridicidade de projetos  de  lei  que

contenham medidas que interfiram nos contratos administrativos em vigor para criar

encargos para o particular, uma vez que a manutenção do equilíbrio financeiro do

contrato é um direito-garantia do concessionário de serviço público. Citem-se, como

exemplo,  os  Projetos  de  Lei  nºs  1.983/2008,  194/2011,  299/2011,  3.508/2011,

3.697/2013, 141/2015 e 243/2015.

No  que  se  refere  à  possibilidade  de  alteração  de  contratos  em  vigor  pela  via

legislativa, é importante observar que a edição de lei que proponha tais alterações

nos contratos em vigor é matéria polêmica tanto na doutrina quanto na jurisprudência.

Isso  porque  o  legislador  não  pode  ignorar  as  relações  contratuais  travadas  com

fundamento  na  lei  e  em  plena  vigência,  pois,  a  rigor,  constituem  atos  jurídicos

perfeitos  e,  nessa  condição,  estariam  imunes  a  modificações  legislativas

supervenientes.  O  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  –  já  declarou  a

inconstitucionalidade de leis estaduais que interferiam em contratos administrativos

em curso e criavam novos encargos para os concessionários, sob o argumento de

afronta ao princípio do equilíbrio financeiro e de ingerência do Legislativo na gestão

de  contratos  celebrados  pelo  Executivo  (ADI  2.229-MC  e  ADI  2.733-ES,

respectivamente).
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Por outro lado, na ADI 2.649-6/DF, de 8/5/2008, na qual a ministra Cármen Lúcia

Antunes Rocha foi  relatora,  questionou-se a constitucionalidade da Lei  Federal  nº

8.899,  de  1994,  que  concedeu  passe  livre  às  pessoas  com  deficiência,

comprovadamente carentes, no transporte coletivo interestadual. Ao proferir seu voto,

a  citada  ministra  afastou  a  hipótese  de  desrespeito  ao  equilíbrio  econômico  da

concessão, uma vez que os ônus decorrentes das condições de prestação do serviço

público são repassados aos usuários que pagam as tarifas, e não assumidos pelas

empresas.  Sustentou  que  “se  sobrevier  desequilíbrio  da  equação  econômico-

financeira do contrato,  a matéria será objeto de ilegalidade,  a se provar  em caso

específico,  nada  tendo  a  prevalecer  em  relação  à  validade  ou  invalidade

constitucional da lei em pauta”. Ademais, esclareceu que é possível a gratuidade e

que  o  Executivo  deverá  restabelecer  esse  equilíbrio  de  acordo  com  o  impacto

concreto da medida. Observe-se, contudo, que esse posicionamento foi adotado em

face de circunstâncias especiais, uma vez que o legislador constituinte, impregnado

pelo espírito de inegável inspiração isonômica, reservou especial atenção à questão

relacionada aos direitos pertinentes às pessoas com deficiência. A esse segmento

dispensou  um  tratamento  visivelmente  protetivo  ao  estabelecer  normas  que  não

apenas previnem eventuais discriminações, como também determinam prestações de

caráter positivo a serem realizadas pelo poder público, sempre visando à integração

desse segmento à vida social.

Note-se, porém, que a alteração de contratos em curso implica a relativização do

ato jurídico perfeito,  o  qual  constitui  desdobramento do princípio constitucional  da

segurança jurídica, prescrito no art. 5º,  caput, da Constituição da República. Assim,

se, de um lado, temos a proteção, defesa e integração das pessoas com deficiência,

de  outro,  temos  o  princípio  da  segurança  jurídica,  e  ambos  são  valores  que  o

legislador constituinte juridicizou no texto constitucional.

Em síntese, nos parece que essa relativização só pode ocorrer quando o objetivo

da  lei  em  questão  seja  promover  outros  princípios  constitucionais  que,  no  caso

concreto,  devem  prevalecer  sobre  o  princípio  da  segurança  jurídica.  Em  outras

palavras,  a  alteração  de  contratos  em  vigor  por  meio  de  ato  legislativo  só  pode

ocorrer em situações excepcionais, fundadas, por exemplo, na promoção de direitos

fundamentais.
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Sobre  o  tema é  válido  mencionar  o  Projeto  de  Lei  nº  201/2011.  Ao  analisar  o

referido projeto, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a alteração dos

contratos em curso justifica-se quando diretamente ligada às exigências decorrentes

da noção de dignidade da pessoa humana e à atual compreensão do princípio da

igualdade. Igualmente, ao analisar o Projeto de Lei nº 3.160/2012, esta Comissão

entendeu  ser  possível  alteração  desde  que  se  trate  de  norma  voltada  para  a

integração social das pessoas com deficiência. Verifica-se, a toda evidência, que esse

não é caso do projeto sob análise.

Assim,  entendemos  que  a  instalação  de  filtro  de  ar  condicionado  em  coletivos

intermunicipais implica alteração nos contratos de concessão de serviço público, a

qual, como em qualquer contrato administrativo, deve ser efetivada mediante termo

de aditamento e com a devida atualização do equilíbrio financeiro. Aliás, esse foi o

entendimento  desta  comissão  quando  analisou  matéria  semelhante.  Cite-se,  por

exemplo, proposições de legislaturas passadas, como o Projeto de Lei nº 1.983/2008,

o qual dispõe sobre a exigência de instalação de câmera de vídeo em veículo de

transporte coletivo intermunicipal de passageiros; o Projeto de Lei nº 194/2011, que

“torna obrigatória a utilização de detectores de metais nos veículos destinados ao

transporte rodoviário intermunicipal de passageiros”; recentemente, os Projetos de Lei

nº  141/2015,  que  obriga  as  empresas  permissionárias  ou  concessionárias  do

transporte  intermunicipal  e interestadual  a instalar  recipientes  coletores de lixo no

interior dos coletivos, e nº 243/2015, que “dispõe sobre o serviço de wi-fi e tomadas

elétricas nos ônibus intermunicipais do Estado”.

Por fim, informamos que a Secretaria de Transportes e Obras Públicas – Setop –

manifestou-se contrariamente à proposta quando da apresentação do Projeto de Lei

nº 3.249/2012. Isso porque, segundo a mencionada pasta, as normas regulamentares

exigidas pelo Decreto nº 44.603, de 2007, estabelecem as condições de manutenção

dos  veículos  e  outras  regras  referentes  à  fiscalização  e  penalidades  pelo

descumprimento das referidas condições.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 457/2015.
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Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente e relator  –  Antônio  Jorge –  Isauro  Calais  –  Carlos

Pimenta – Cristiano Silveira – Bonifácio Mourão – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do governador  do Estado,  a proposição em epígrafe “altera a Lei  nº

18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por tempo determinado

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  28/5/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Administração  Pública,  de  Segurança

Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos

termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Foram anexados à proposição os Projetos de Lei  nºs 840 e 1.760.  Nos termos

regimentais, compete a esta comissão igualmente pronunciar-se sobre a matéria de

que tratam as proposições anexadas.

Fundamentação

De acordo com o art. 1º do projeto, o inciso III do § 1º do art. 4º da Lei nº 18.185, de

4 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: “no caso do inciso V do

caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e educação, por até cinco anos

na  área  de  segurança  pública  e  por  até  três  anos  nas  áreas  de  defesa  social,

vigilância e meio ambiente;”. A regra atual dispõe que a prorrogação é de até um ano

nas áreas de saúde e educação e de até três anos nas áreas de segurança pública,

defesa social, vigilância e meio ambiente.

Segundo  informa  o  governador,  na  mensagem  que  segue  a  proposição,  a

necessidade  temporária  de  contratação  justifica-se  pela  ausência  de  candidatos

aprovados  em  concurso  público  e  aptos  à  nomeação  para  os  cargos  de  agente

socioeducativo e agente penitenciário no Estado.
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Trata-se, pois, de situação de excepcional interesse público, conforme demonstra o

chefe  do  Poder  Executivo.  A não  prorrogação  dos  contratos  em  vigor,  segundo

informa, pode inviabilizar, por completo, a continuidade desses serviços e acarretar

perigo à segurança pública. Ademais, de acordo com o governador, a prorrogação se

dará sem prejuízo da realização do concurso público, atualmente com previsão para

provimento  de  mais  de  3000  cargos  de  agente  de  segurança  e  820  de  agente

penitenciário.

Ao exame da proposição, observa-se que não há que falar em vício de iniciativa e

tampouco em vício de competência, à luz do que dispõe o texto constitucional, que

assegura autonomia política aos estados, especialmente nos arts. 18 e 25, bem como

em vista do disposto no art. 66 da Constituição do Estado, que assegura ao chefe do

Executivo a iniciativa privativa para tratar da organização administrativa da estrutura

do Poder Executivo e de suas entidades públicas.

Quanto ao conteúdo, o art. 37, inciso IX, da Constituição da República, dispõe que

a contratação temporária é cabível por razões de excepcional interesse público, nos

termos da lei. A excepcionalidade da situação se afere na mensagem que acompanha

a proposta em estudo.

Ademais, a prorrogação de prazo é medida que depende de lei tal como a previsão

de  novas  hipóteses  de  contratação  temporária,  em  atenção  ao  princípio  do

“paralelismo das formas”.

Por outro lado, em respeito ao consagrado princípio da continuidade dos serviços

públicos,  a  medida,  do  ponto  de  vista  jurídico,  afigura-se  justificável  e  bastante

razoável, pois que atividades essenciais não podem sofrer solução de continuidade.

Por  meio  da  Mensagem  nº  27/2015,  o  governador  encaminhou  substitutivo  ao

projeto,  que  tem  por  finalidade  adequar  os  prazos  de  prorrogação  dos  contratos

temporários  em  virtude  de  erro  formal  verificado  no  texto  apresentado.  Segundo

informa, “a não prorrogação dos contratos da Defesa Social inviabilizará totalmente a

continuidade  destes  serviços  essenciais  e  poderá  acarretar  iminente  perigo  à

segurança da população e  dos  demais  profissionais  que laboram nas respectivas

unidades”.  Como  não  se  verifica  qualquer  inconsistência  jurídica  no  texto  do

substitutivo, que acresce a área de defesa social, acata-se a proposta ao final deste

parecer.
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Por último, tendo em vista que a matéria de que tratam as proposições anexas ao

presente  projeto  versam  sobre  conteúdo  análogo,  estendemos  as  análises  ora

empreendidas ao conteúdo que tais projetos encerram, lembrando, no entanto, que

ambos, sendo de iniciativa parlamentar, só poderiam ser apresentados pelo chefe do

Poder Executivo.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.660/2015 na forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

Art. 1º – O inciso III do § 1º do art. 4º da Lei nº 18.185, de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 4º – (…)

§ 1º – (…)

III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e

educação, por até cinco anos na área de defesa social, e por até três anos nas áreas

de segurança pública, vigilância e meio ambiente;”.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Bonifácio Mourão – Durval

Ângelo – Sargento Rodrigues – Antônio Jorge.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO PRESIDENTE

– O presidente despachou, em 10/6/2015, as seguintes comunicações:

Do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Sérgio

Olímpio de Carvalho, ocorrido em 2/6/2015, em Poços de Caldas. (– Ciente. Oficie-

se.)

Do deputado Carlos Pimenta em que notifica o falecimento do Sr. João Hermelindo

Pimenta, ocorrido em 9/6/2015, em Montes Claros. (– Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Carlos Pimenta em que notifica o falecimento do Sr. José Eduardo
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Peixoto, ex-prefeito municipal de Salto da Divisa, ocorrido em 4/6/2015, em Eunápolis

(BA). (– Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 11/6/2015

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio, Ulysses Gomes e Gilberto Abramo

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

discurso do deputado Sargento Rodrigues; questões de ordem; aprovação da ata;

questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos  –  Correspondência:  Mensagem  nº

37/2015 (encaminhando o Requerimento Ordinário nº 1.558/2015), do governador do

Estado – 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei

nºs 1.965 a 2.018/2015 – Requerimentos nºs 1.028 a 1.076/2015 – Requerimentos

Ordinários  nºs  1.520  a  1.559/2015  –  Comunicações:  Comunicação  do  deputado

Dilzon  Melo  –  Oradores  Inscritos:  Discursos  do  deputado  Vanderlei  Miranda,  da

deputada Cristina Corrêa e dos deputados Ulysses Gomes e Leandro Genaro – 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Votação de Requerimentos:

Requerimento Ordinário nº 1.559/2015; aprovação – Questão de Ordem – Declaração

de Voto – Questão de Ordem – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Antônio Jorge

– Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Celise

Laviola  – Cristina  Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo  – Douglas  Melo –

Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar

Oliveira  –  Fábio  Cherem  –  Fred  Costa  –  Geraldo  Pimenta  –  Gilberto  Abramo –

Glaycon Franco – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair

Nogueira  –  João  Alberto  –  João  Leite  –  João  Magalhães  –  João  Vítor  Xavier  –

Leandro Genaro – Marília Campos – Neilando Pimenta – Noraldino Júnior – Nozinho

–  Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses –- Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander

Borges.



774
____________________________________________________________________________

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h9min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– A deputada Marília Campos, 2ª-secretária  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O presidente – Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o deputado

Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Eu quero discutir a ata para informar a V. Exa.

que a base de governo desta Casa – aproveitando a presença do líder de governo –

deve  escolher  um modelo  de  coerência,  de  acordo  e  de  boa convivência  com a

oposição.  Por  qual  motivo,  presidente?  Ontem,  o  deputado  Rogério  Correia  –  o

deputado Durval Ângelo não estava presente, mas já disse isso a ele por telefone e

também  ao  deputado  Rogério  Correia  –  me fez  inúmeros  apelos  para  não  pedir

encerramento de plano por não haver quórum. Não havia quórum. Então, atendendo

ao apelo do deputado Rogério Correia permitimos a leitura da PEC nº 35, que é o

motivo da discussão da ata. A PEC nº 35 consta na ata que a ilustre deputada Marília

Campos acabou de ler. No entanto, essa é a mesma base de governo que impede

votação  de  requerimento  simples  na  Comissão  de  Segurança  Pública,  em

desdobramentos. A base de governo precisa saber orientar os seus liderados, precisa

escolher qual o modelo de relação que deseja com a oposição. Aqui falo em nome do

líder  Gustavo  Corrêa,  porque  assim  fui  orientado.  Então,  Sr.  Presidente,  naquele

momento a base de governo suplicava: “Não peça encerramento de plano, deixe essa

PEC, que é muito importante. Essa é a PEC dos professores”. De fato, é importante.

Obviamente, atendendo ao apelo do líder do bloco da base de governo, deputado

Rogério Correia, nós permitimos. Mas, por outro lado, não há a mesma compreensão.

Aqui  é  via  de  mão  dupla,  o  deputado  Durval  Ângelo  sabe  disso.  Ele  esteve  na
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oposição e, por várias vezes, permitiu que andássemos, mas em comum acordo, num

nível de convivência, de bom relacionamento. Do jeito que está, presidente, é difícil.

V. Exa. abriu a reunião, mas eu o alertei que não há 26 deputados em Plenário. Onde

estão os 26 deputados para abrir a reunião? Não serve esse negócio de deputado vir

aqui  dar  tchauzinho  para  a  nossa  servidora  anotar  e  ir  embora  para  cuidar  de

interesses particulares. O que serve é ficar em Plenário. O Regimento Interno é claro:

são 26 deputados para abrir a reunião. V. Exa. pode se certificar, de plano, que não

há esse número. Presidente, precisamos estabelecer aqui uma orientação. Se a base

do governo entender que não dá para fazer assim, não há problema. Eu não tenho

problema nenhum em optar pela obstrução. Só que, se formos pela obstrução, vamos

obstruir tudo o que vier aqui. Por quê? Por falta de diálogo, de entendimento. A nossa

Comissão de Segurança Pública, deputado Durval Ângelo, está aberta, mas a reunião

está suspensa até 15 horas. Espero que V. Exa. oriente a base de governo, neste

momento,  já  que está presente  em Plenário.  Se formos caminhar  nessa direção,

deputado Hely, não vamos permitir. O Regimento vai ter de ser cumprido à risca. Não

vamos tolerar nada, nem que me digam que o meu líder, Gustavo Corrêa, pediu. Se

ele pediu para o líder, não pediu para mim, então não vai ter. Nós vamos cumprir o

Regimento à risca, Dr. Hely. Portanto, pedi para discutir a ata para informar a V. Exa.

o que aconteceu ontem. V. Exa. estava aqui presidindo e endossou o pedido porque

era acordo. O deputado Durval Ângelo deve orientar o deputado Rogério Correia, e

ambos devem escolher que tipo de relacionamento, de confiança, de cordialidade que

devemos ter. Por quê? Endossou porque era acordo. Mas, no governo, o deputado

Durval Ângelo deve orientar o deputado Rogério Correia, e ambos devem escolher

que tipo de relacionamento, de confiança, de cordialidade, devemos ter. Não dá para,

numa hora, fazer um discurso e, no outro dia, barrar tudo e não votar nada. Assim

não dá, presidente.

Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – E peço a V. Exa. o encerramento, de plano, da

reunião, porque não temos 26 deputados no Plenário.

O  deputado  Durval  Ângelo  –  Presidente,  pelo  Regimento,  V.  Exa.  não  pode

recompor o quórum agora, a reunião é aberta com a presença registrada, mesmo de
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quem  passa fazendo  tchauzinho.  Primeiro  a  ata  deve ser  votada,  depois  V.  Exa.

decide a questão de ordem.

O presidente – A ata é discutida e dada por aprovada, nos termos do art. 24 do

Regimento Interno. Após a aprovação da ata, vou determinar seja feita a chamada

para recomposição de quórum. Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por

aprovada.

Questão de Ordem

O deputado Durval Ângelo – Só gostaria, presidente, antes da recomposição de

quórum,  de  alertar  para  um  requerimento  em  regime  de  urgência  do  projeto  da

prorrogação dos contratos de todos os agentes penitenciários e socioeducativos do

Estado.  Caso  a  reunião  seja  suspensa,  o  deputado  Sargento  Rodrigues  será

responsável por, no dia 27, um desemprego em massa no Estado.

O presidente – Vou determinar seja feita a recomposição de quórum, uma vez que o

deputado  Sargento  Rodrigues  solicitou  o  encerramento  da  reunião  por  falta  de

quórum.  Solicito  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a

recomposição de quórum.

O secretário (deputado Ulysses Gomes) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 25 deputados. Estes e os 6 deputados em

comissão  totalizam 31 parlamentares. Portanto, há quórum para a continuação dos

trabalhos.

Correspondência

– O deputado Ulysses Gomes, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 37/2015*

Belo Horizonte, 22 de maio de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito a Vossa Excelência, nos termos do § 2º do art. 180 do Regimento Interno

da Assembleia Legislativa, o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.626, de 2014, de

autoria  do  Governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Santo Antônio do Monte o imóvel que especifica.

Saliento  que  tal  proposta  visa  a  atender  demanda  municipal  para  o

desenvolvimento  de  ações  de  saúde  e  de  atividades  ligadas  ao  bem-estar  da
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população. Esclareço, ainda, que o imóvel é sede da Fundação Municipal Dr. José

Maria dos Mares Guia e que inexiste, por parte do Estado, 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  solicitar  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.626, de 2014.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”

* – Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 1.965/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.971/2012)

Torna  obrigatória  a  distribuição gratuita  de  embalagens ecologicamente  corretas

nos estabelecimentos comerciais do Estado, proíbe o uso de embalagens de plástico

e papel que não forem ecologicamente corretas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a distribuição ou venda de embalagens de plástico e papel

que não forem ecologicamente corretas.

Art. 2º – O disposto nesta lei aplica-se a produtos comercializados no atacado ou no

varejo  em  minimercados,  mercearias,  supermercados,  hipermercados  ou qualquer

estabelecimento comercial ou industrial com ou sem fim lucrativo.

Art. 3º – É obrigatória a distribuição de embalagens ecológicas derivadas de papel

oriundo  de  madeira  de  reflorestamento  ou  por  novas  técnicas  comprovadamente

sustentáveis.

Art.  4º  –  É  obrigatória  a  criação  de  sistemas  de  logística  reversa  para  as

embalagens  ecologicamente  corretas  distribuídas,  para  destinação  às  usinas  de

reciclagem ou compostagem.

Art.  5º  –  Os  estabelecimentos  listados  no  art.  2º  desta  lei  ficam  obrigados  a
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providenciar guarda-volume, com sistemas de segurança e controle, para carrinhos

de feira, engradados e sacolas pertencentes aos seus clientes.

Art. 6º – É facultado aos estabelecimentos citados no art. 2º:

I – mediante cadastro prévio do cliente, promover o empréstimo de carrinhos de

supermercado, engradados ou embalagens ecológicas retornáveis (“ecobags”),  por

período  predeterminado,  para  o  transporte  dos  produtos  adquiridos  nos  locais

previstos nesta lei;

II – realizar cobrança monetária pelo empréstimo dos bens listados no inciso I deste

artigo;

III  –  determinar  o período para a devolução dos bens listados no inciso I deste

artigo.

Art. 7º – Os estabelecimentos mencionados nesta lei, quando do fornecimento dos

bens  previstos  no  art.  5º,  ficam  obrigados  a  promover  a  sua  conservação  e

higienização.

Art.  8º  – Os consumidores que se beneficiarem dos termos previstos no art.  6º

desta lei ficam obrigados a devolver os referidos bens, sob risco de punição.

Art. 9º – Os comerciantes deverão promover, individualmente ou através de suas

associações  representativas,  programas  e  campanhas  educativas  para  o  uso  de

embalagens  ecologicamente  corretas,  a  fim  de  incentivar  o  desenvolvimento

sustentável e preservar a vida no Planeta.

Art. 10 – O Estado criará e implementará as políticas de logística reversa e deverá

disponibilizá-las aos estabelecimentos em até cento e oitenta dias após a vigência

desta lei.

Art. 11 – O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará a suspensão do alvará

de funcionamento do estabelecimento, pelo período mínimo de quarenta e oito horas,

com agravamento progressivo na suspensão:

I – o aumento progressivo da suspensão será de mais 50% (cinquenta por cento)

na penalidade;

II – a terceira reincidência acarretará a cassação do alvará por trezentos e sessenta

e cinco dias.

Art. 12 – Caberá ao Poder Executivo fiscalizar e regulamentar esta lei.
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Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Atualmente, o Brasil é uma economia de destaque no mundo e vem

balizando-se  nos  conceitos  de  um  crescimento  sustentável.  A  bandeira  do

desenvolvimento acompanha o respeito ao meio ambiente, que traz aos brasileiros o

sentimento de responsabilidade para com o Planeta em que vivemos.

O Estado de Minas Gerais é tradicionalmente precursor de relevantes e criativas

transformações,  que hoje são práticas comuns em nosso país.  Nossa capital  é  a

primeira  cidade  do País  a  adotar  as  sacolas  ecologicamente  corretas.  Assim,  no

caminho do desenvolvimento sustentável, não poderia deixar de ser diferente.

Em primeiro lugar, vem o respeito e o cumprimento da Constituição Federal, que em

seu art. 24, VI, VIII, §§ 1º, 2º e 3º torna cristalino o entendimento de compartilhar a

responsabilidade pela defesa ao meio ambiente entre União, estados, municípios e

todos os cidadãos.

Acontece  que  algumas  práticas,  muito  embora  usualmente  corretas,  devem  ser

normatizadas e fiscalizadas pelo Estado. Assim, é de suma importância a criação

deste instrumento, para que as pessoas físicas e jurídicas tenham cada vez mais a

clareza de sua responsabilidade social e ambiental para consigo mesmas e para com

o resto do mundo.

Para  a  preservação  do  meio  ambiente,  torna-se  urgente  a  adoção  de  novas

posturas. O fim da distribuição de sacolas plásticas, derivadas de petróleo, um bem

finito, é fundamental para atingir o objetivo proposto. Eliminá-las, principalmente do

comércio, porém, exige alternativas, especialmente para não punir ou prejudicar os

consumidores.  Sendo  assim,  as  sacolas  plásticas  devem  ser  substituídas  por

embalagens ecologicamente corretas.

Este projeto de lei propõe a obrigatoriedade da adoção de embalagens resistentes

de papel oriundo de madeira de reflorestamento certificada, ou, ainda, provenientes

de novas técnicas comprovadamente sustentáveis.

A aprovação deste projeto contribuirá para a preservação ambiental e, sobretudo,

para a preservação da vida no  Planeta.  Para isso,  conto com a colaboração dos

pares desta Casa.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Anselmo José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.786/2015, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.966/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.066/2012)

Dispõe  sobre  o  fornecimento  gratuito,  pelos  estabelecimentos  comerciais  do

Estado,  de  sacolas  biodegradáveis  ou  recipiente  de  papel  aos consumidores  que

adquiram cinco ou mais produtos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Ficam os estabelecimentos comerciais do Estado obrigados a fornecer

sacolas  biodegradáveis  ou  recipientes  de  papel  para  o  acondicionamento  dos

produtos adquiridos.

Parágrafo  único  –  As  sacolas  biodegradáveis  deverão  ser  confeccionadas  com

material de ciclo curto.

Art.  2º  –  O consumidor  terá  direito  ao  acondicionamento  adequado  gratuito  no

momento em que adquirir cinco ou mais produtos no mesmo estabelecimento.

Art. 3º – Na compra de produtos íntimos ou de higiene pessoal, independentemente

da quantidade, o estabelecimento comercial deverá fornecer a embalagem sem ônus,

a fim de manter a intimidade do consumidor preservada.

Art. 4º – Caso o estabelecimento comercial não ofereça a embalagem adequada,

deverá fornecer um desconto correspondente ao valor da sacolinha biodegradável.

Art. 5º – O Poder Executivo realizará campanhas educativas e de conscientização

dos cidadãos e instituições a respeito da eliminação do uso de sacolas plásticas não

biodegradáveis.

Art.  6º  – O descumprimento desta norma acarretará,  para o comerciante,  multa

diária de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), atualizada

monetariamente até a data da efetiva satisfação, segundo os índices da tabela prática

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e reverterá ao Fundo Especial de

Despesa de Reparação de Interesses Difusos.

Art.  7º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.
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Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  Preservar  o  meio  ambiente  é  cada  vez  mais  uma necessidade  do

mundo  moderno.  Sabe-se  que,  com  o  aumento  da  população,  aumenta

proporcionalmente a produção de lixo e, consequentemente, a degradação do meio

ambiente. Diante dessa realidade, percebeu-se que o acúmulo de lixo, em especial o

de plásticos, tem sido um dos fatores mais poluentes em nosso cotidiano, e uma das

responsáveis por essa situação é, certamente, a sacola plástica.

Para amenizar esse acúmulo de sacolinhas, foi apresentado um projeto proibindo o

uso de sacolas plásticas e instaurando a obrigatoriedade de sacolas biodegradáveis,

com  o  intuito  de  coibir  o  uso  indiscriminado  do  plástico  e,  consequentemente,

preservar  o  meio  ambiente.  O ponto  negativo  da  legislação atualmente  em vigor,

porém, é a maneira como os estabelecimentos comerciais têm trazido prejuízo ao

consumidor.

O  consumidor  se  sentiu  enganado  quando  os  estabelecimentos  comerciais,

especialmente os supermercados, passaram a cobrar pelo fornecimento das sacolas

biodegradáveis ou, ainda, as sacolas retornáveis, e concluiu que, por detrás da boa

intenção ambiental, usaram o acordo com fins econômicos.

É  sabido  que  as  embalagens,  antes  fornecidas  gratuitamente  pelos

estabelecimentos comerciais, tinham seus valores incorporados aos produtos. Com o

projeto, no entanto, os estabelecimentos deixaram de fornecer a embalagem, mas

não  subtraíram  dos  produtos  o  valor  incorporado,  o  que,  inevitavelmente,  lesa  o

consumidor,  que  passa  a  ter  três  opções:  comprar  do  estabelecimento  a  sacola

biodegradável, ver-se obrigado a carregar os produtos expostos, trazer consigo um

recipiente reutilizável.

O  objetivo  deste  projeto  é,  portanto,  exigir  que os  estabelecimentos  comerciais

forneçam gratuitamente embalagem para os produtos adquiridos, desde que sejam

de  cinco  ou  mais  produtos  comprados.  Essa  obrigatoriedade  resguardará  o

consumidor  que,  porventura,  não  esteja  com  a  sacola  reutilizável  e  também

possibilitará, ao mesmo tempo, que valores abusivos não sejam cobrados.
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Ademais, apesar da meritória intenção em proibir o uso das sacolas originadas de

petróleo, entendemos que o problema vai além dos supermercados, pois as sacolas

descartáveis são utilizadas por muitos tipos de comércio, e não só os supermercados.

Esta proposta, portanto, busca regular a situação de forma global.

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos

nossos nobres pares à sua célere tramitação e aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Anselmo José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.786/2015, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.967/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.149/2012)

Institui  a  obrigatoriedade do fornecimento de  sacolas  plásticas biodegradáveis  e

serviço  de  acondicionamento  de  mercadorias  em  supermercados,  hipermercados,

atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os supermercados, hipermercados, atacadistas e estabelecimentos

varejistas  congêneres  do  Estado  de  Minas  Gerais  obrigados  ao  fornecimento  de

sacolas plásticas biodegradáveis aos respectivos clientes, além da efetiva prestação

do serviço de acondicionamento das mercadorias comercializadas.

Art. 2º – A manutenção e a responsabilidade desse serviço ficarão por conta única e

exclusiva do estabelecimento comercial.

Art.  3º – Para cada máquina registradora em operação,  haverá pelo menos um

empregado encarregado da tarefa referida no art.  1º,  devidamente uniformizado e

identificado.

Art. 4º – O quadro de funcionários necessários ao desempenho da prestação de

serviços instituída no art. 1º desta lei deverá ser composto por, no mínimo, 10% (dez

por  cento)  de  pessoas  portadoras  de  deficiência  física,  observadas  as

compatibilidades funcionais.

Art.  5º  – Os estabelecimentos a  que se refere esta lei  deverão afixar,  em local

visível,  no  seu  interior,  cartazes  informando  aos  clientes  a  obrigatoriedade  da

prestação desse serviço.
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Art.  6º  –  O não cumprimento  dos  dispositivos  desta  lei  implicará  ao  infrator  as

seguintes penalidades:

I – notificação preliminar;

II – auto de infração;

III – auto de multa;

IV – cassação da licença de funcionamento.

Art.  7º  –  Caberá  ao  Poder  Executivo,  por  meio  do  departamento  competente,

divulgar o teor desta lei e fiscalizar sua aplicação.

Art. 8º – O Poder Executivo terá noventa dias para regulamentar esta lei.

Art. 9º – As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto de lei visa a atender ao clamor da sociedade no que se

refere à cobrança indevida dos estabelecimentos comerciais  pelo fornecimento de

sacolas plásticas no Estado de Minas Gerais.

Vale  mencionar  que  o  consumidor  do  Estado  se  sentiu  enganado  quando  os

estabelecimentos comerciais, especialmente os supermercados, passaram a cobrar

pelo fornecimento de sacolas plásticas biodegradáveis, servindo-se da boa intenção

de preservação ambiental, para obterem vantagens econômicas.

Ressalte-se finalmente que este projeto de lei objetiva garantir o atendimento aos

consumidores, que são os maiores prejudicados com a atual situação, uma vez que

todo o custeio do produto, acrescido ainda de grande margem de lucro, está sendo

pago inteiramente por eles.

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos

nossos nobres pares à sua célere tramitação e aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred

Costa e Anselmo José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei  nº  1.786/2015, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.968/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.136/2012)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  fornecimento  gratuito  de  embalagem  para

transporte  e  acondicionamento  de  produtos  vendidos  aos  consumidores  pelos

estabelecimentos comerciais do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Ficam os estabelecimentos comerciais do Estado obrigados a fornecer

gratuitamente  embalagens  para  o  acondicionamento  e  transporte  dos  produtos

adquiridos pelos consumidores.

Art. 2º – O descumprimento desta norma acarretará para o comerciante multa a ser

regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias da

data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto visa a atender ao clamor da sociedade no que se refere à

cobrança indevida dos estabelecimentos comerciais para o fornecimento de sacolas e

embalagens para transporte de mercadorias no Estado.

Vale mencionar que o consumidor de nosso estado se sentiu enganado quando os

estabelecimentos comerciais, especialmente os supermercados, passaram a cobrar

pelo fornecimento das sacolas plásticas e embalagens, concluindo que, por trás da

boa intenção ambiental,  usaram a mencionada proibição exclusivamente para fins

econômicos.

Ressalte-se  finalmente  que  este  projeto  objetiva  garantir  o  atendimento  aos

consumidores que, via de regra, são os maiores prejudicados com a atual situação,

uma vez que todo o custeio, ainda acrescido de grande margem de lucro, está sendo

direcionado inteiramente ao consumidor.

Pelas razões expostas, propomos este projeto de lei, contando com o apoio dos

nobres pares à sua célere tramitação e aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
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Costa e Anselmo José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.786/2015, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.969/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.415/2011)

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –

na hipótese que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Será cassada a eficácia  da inscrição,  no cadastro de contribuintes  do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

–,  do  estabelecimento  que  adquirir,  distribuir,  transportar,  estocar  ou  revender

derivados  de  petróleo,  gás  natural  e  suas  frações  recuperáveis,  álcool  etílico

hidratado  carburante  e  demais  combustíveis  líquidos  carburantes  em

desconformidade  com  as  especificações  estabelecidas  pelo  órgão  regulador

competente.

Art. 2º – A desconformidade referida no art. 1º será apurada na forma estabelecida

pela Secretaria de Estado de Fazenda e comprovada por meio de laudo elaborado

pela Agência Nacional do Petróleo ou por entidade por ela credenciada ou com ela

conveniada.

Art. 3º – A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

inabilita  o  estabelecimento  à  prática  de  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias e de prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal

e de comunicação.

Art. 4º – A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS,

prevista no art. 1º, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em comum ou

separadamente, do estabelecimento penalizado:

I  –  o  impedimento  de  exercerem o mesmo ramo de atividade,  mesmo que em

estabelecimento distinto daquele;

II – a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade.
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Parágrafo único – As restrições previstas nos incisos I e II do art. 4º prevalecerão

pelo prazo de cinco anos, contados da data de cassação.

Art. 5º – O Poder Executivo divulgará no diário oficial  dos Poderes do Estado a

relação dos estabelecimentos comerciais penalizados com base no disposto nesta lei,

fazendo constar o respectivo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – e

endereços de funcionamento.

Art.  6º  – As disposições  desta  lei  aplicar-se-ão aos supermercados e  afins  que

tenham como atividade adicional a revenda de combustíveis e demais derivados de

petróleo, conforme definida na legislação federal.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  como  meta  intimidar  a  adulteração  de

combustível,  tão  constante  em  nosso  estado.  A adulteração  se  caracteriza  pela

adição irregular de qualquer substância, sem recolhimento de impostos, com vistas à

obtenção de lucro. A gasolina pode ser adulterada de várias maneiras, sendo as mais

comuns  a  adição  de  álcool  acima  da  quantidade  determinada  pelo  governo  e  a

mistura irregular de solventes. A vítima imediata da adulteração é o consumidor que

abastece seu veículo com esse combustível. O combustível que não esteja de acordo

com  as  especificações  estabelecidas  pelas  portarias  e  resoluções  da  Agência

Nacional  do  Petróleo  pode  danificar  o  motor  e  outros  componentes  do  veículo,

mesmo que o problema seja percebido em longo prazo, quando se torna impossível

demonstrar  quando e  como o dano foi  causado.  Entre  outros  possíveis  prejuízos

causados ao veículo pelas adulterações, o combustível adulterado tende a aumentar

a  emissão  de  poluentes  causando  prejuízos  à  saúde  da  população  e  ao  meio

ambiente.  A prática criminosa também é responsável  por  danos ao veículo,  como

perda de potência e aumento do consumo. A gasolina adulterada ataca o tanque e a

bomba de  combustível,  além  de derreter  borrachas  e  diminuir  o  desempenho  do

carro.  Além de ser  uma prática ilegal,  todos perdem com a adulteração já  que a

fraude reduz a arrecadação de impostos, o que gera prejuízo para toda a sociedade e

também  para  empresários  que  prezam  pelo  combustível  de  qualidade  em  seus

estabelecimentos.
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Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela deputada Rosângela

Reis. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.840/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.970/2015

Dispõe sobre isenção de ICMS para as fábricas mineiras de fraldas geriátricas que

atendem a instituições filantrópicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As fábricas de fraldas geriátricas estão isentas de ICMS em vendas às

instituições filantrópicas.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Antonio Lerin

Justificação: O alto preço das fraldas geriátricas está dificultando a sua aquisição

por parte de instituições filantrópicas. É um produto de primeira necessidade, sendo

fundamental a redução do seu custo.

– 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 1.971/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.717/2011)

Torna  obrigatória  a  execução  de  reservatório  para  as  águas  coletadas  por

coberturas e pavimentos em lotes, edificados ou não, nas condições que menciona, e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Nos lotes, edificados ou não, que tenham área impermeabilizada superior a

500m² (quinhentos metros  quadrados),  deverão ser  executados reservatórios  para

acumulação  das  águas  pluviais,  como condição  para  obtenção  do  Certificado  de

Conclusão ou Auto de Regularização previstos na Lei nº 11.228, de 26 de junho de

1992.

Art. 2º – A capacidade do reservatório deverá ser calculada com base na seguinte
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equação: V = 0,15 x Ai x IP x t, onde V = volume do reservatório (m3); Ai = área

impermeabilizada  (m2);  IP  =  índice  pluviométrico  igual  a  0,06m/h;  t  =  tempo  de

duração da chuva igual a uma hora.

§ 1º – Deverá ser  instalado um sistema que conduza toda a água captada por

telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos ao reservatório.

§ 2º – A água contida no reservatório deverá preferencialmente infiltrar-se no solo,

podendo ser despejada na rede pública de drenagem após uma hora de chuva ou ser

conduzida para outro reservatório a fim de ser utilizada para finalidades não potáveis.

Art.  3º  –  Os  estacionamentos  em  terrenos  autorizados,  existentes  e  futuros,

deverão  ter  30% (trinta  por  cento)  de  sua  área com  piso  drenante  ou  com área

naturalmente permeável.

§ 1º – A adequação ao disposto neste artigo deverá ocorrer no prazo de noventa

dias.

§  2º  –  Em  caso  de  descumprimento  do  disposto  no  caput deste  artigo,  o

estabelecimento infrator não obterá a renovação de seu alvará de funcionamento.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei acarretará notificação e aplicação

de multa no valor de 300 Ufemgs (trezentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) na primeira infração e de 600 (seiscentas) Ufemgs a partir da reincidência.

Art. 5º – O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Todos  conhecemos  a  gravidade  da  questão  que  nos  leva  à

apresentação  deste  projeto:  a  escassez  de  água  potável.  Entendemos  que  é

necessário conscientizar toda a população para esse fato seriíssimo em nossa época.

É necessário e urgente que economizemos água. Nossas fontes não são eternas, e o

ser  humano,  infelizmente,  tem  contribuído  para  a  aceleração  do  processo  de

escassez com suas ações indiferentes e irresponsáveis que degradam e poluem mais

e mais a natureza.

Esta  proposta  é,  sem  dúvida,  inovadora,  e  precisamos  da  compreensão  e  da

cooperação de todos os mineiros para que possamos evitar grandes dificuldades em

um futuro próximo.
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Esta  medida  encontra  respaldo  na  atividade  urbanística  como função  do  poder

público.  Esta  se  realiza  por  meio  do  disciplinamento  urbanístico  da  propriedade

urbana,  que condiciona,  conforma o  direito  de propriedade e  o  de  construir,  dele

decorrente, à função pública do urbanismo e, em última instância, à função social da

propriedade.

Assim, propomos este projeto de lei, que não configura a solução da questão, mas

é  uma  contribuição  que,  somada  a  tantas  outras  medidas,  poderá  resultar  em

melhores condições de vida para todos.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.621/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.972/2015

Institui o Dia dos Gêmeos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia dos Gêmeos, que recairá, anualmente, no dia 27 de

setembro.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Antonio Lerin

Justificação:  A proposta  tem o  fim de conceder  esta  relevante homenagem aos

gêmeos.  A escolha  de  27 de setembro  faz  alusão aos santos  Cosme e  Damião,

nascidos nessa data.

Esperamos a aprovação deste projeto de lei pelos nobres pares.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.973/2015

Dispõe sobre o porte de arma de fogo para os Agentes de Segurança Prisional e os

Agentes Socioeducativos.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os Agentes de Segurança Prisional e os Agentes Socioeducativos, ativos e

inativos,  gozarão  das  seguintes  prerrogativas,  entre  outras  estabelecidas  na

legislação federal:
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I  –  ser  portador  de  documento  de  identidade  funcional  com  validade  em  todo

território nacional e padronizado na forma da legislação pertinente;

II – ser recolhido em prisão especial, à disposição da autoridade competente, até o

trânsito em julgado de sentença condenatória, e, em qualquer situação, separado dos

demais presos;

III  – ter prioridade nos serviços de transporte, saúde e comunicação, públicos e

privados quando em cumprimento de missão;

IV – ter porte de arma, no caos dos Agentes de Segurança Prisional, na forma da

legislação pertinente;

V – ter porte de arma, no caos dos Agentes Socioeducativos, em ambiente fora do

âmbito do sistema de atendimento ao adolescente infrator.

Paragrafo  único  –  Não  havendo  estabelecimento  específico  para  o  preso  nas

condições específicas no inciso II dessa legislação, os Agentes serão recolhidos em

dependência distinta no mesmo estabelecimento, a ser designada pela autoridade

competente, por orientação da Secretaria de Defesa Social, até o trânsito em julgado

da sentença condenatória.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Cabo Júlio

Justificação: Esta proposição visa a atender a algumas peculiaridades da carreira

dos agentes de segurança prisional e dos agentes socioeducativos em relação aos

demais integrantes do sistema de segurança pública estadual.

O inciso I visa a padronizar uma forma de identificação, que possa oferecer aos

integrantes da Seds uma carteira funcional  que os identifique como servidores de

carreira,  com os seus deveres,  mas também direitos  e prerrogativas inerentes ao

cargo.

O inciso II garante ao servidor a aplicação do princípio constitucional da presunção

de inocência, tão propagada aos infratores da lei, mas negada aos servidores que

combatem os infratores da lei. O direito a ser recolhido separadamente dos demais

presos visa a garantir a segurança de servidores que é colocada em risco quando o

servidor é preso sem que haja condenação transitada em julgado. Se os infratores da
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lei notadamente são colocados em celas especiais denominadas de “seguro”, nada

mais justo que ao servidor da lei seja garantido a sua incolumidade física.

O inciso III garante ao cidadão detentor da prestação do serviço público a garantia

de que o agente do estado terá prioridade em alguns serviços essenciais, quando em

serviço ou em decorrência dele, para prestar um serviço com eficiência.

O inciso V garante uma interpretação da Lei nº 10.826, de 2003, que em seu art. 6º

garantiu  o  porte  de  arma  para  os  “integrantes  do  quadro  efetivo  dos  agentes  e

guardas  prisionais”.  Inequivocamente,  em  Minas  Gerais,  fez-se  uma interpretação

extremamente restritiva como se os agentes socioeducativos não pertencessem à

carreira de agentes. Ora,  agentes são “gênero”,  prisionais ou socioeducativos são

“espécie”.  Logo,  a  legislação  federal  já  permitiu  o  porte  de  arma  para  esses

integrantes da Secretaria de Defesa Social.  A atual  legislação visa tão somente a

explicitar  o  que já  está  definido  na  legislação federal.  Ademais,  esses  servidores

realizam a vigilância, a guarda, a custódia de menores em conflito com a lei, muitos

deles reincidentes perigosos a colocar em risco a vida dos agentes socioeducativos.

Importante é ressaltar ainda que esta proposição visa a permitir o porte de arma (já

permitido em legislação federal) em área externa ao exercício da profissão, fora do

convívio  interno  com  os  adolescentes,  justamente  para  evitar  uma  tentativa  de

subtração da arma por algum adolescente.

Urge  esclarecer  ainda  que  a  legislação  federal  se  refere  somente  aos  que

ingressam no sistema por meio de concurso público de provas ou provas e títulos.

A norma federal foi extremamente cautelosa, ao prever tal porte para os agentes,

seja  prisionais,  seja  socioeducativo,  que  demonstrarem  aptidões  física,  mental  e

psicológica para exercer as atribuições inerentes ao cargo e que demandem a arma

como garantia de sua defesa pessoal.

O  Estado  de  Minas  Gerais,  com  seus  853  municípios,  obriga  os  agentes

socioeducativos  a  realizar  escoltas  de adolescentes infratores por  longos  trajetos,

justamente porque a Lei nº 8.069, de 1990, estabelece que ao adolescente privado de

liberdade é garantido o direito de permanecer internados na mesma localidade do

domicílio de seus pais ou responsáveis.

Em um momento em que a sociedade brasileira impulsiona o Congresso Nacional a
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discutir a mudança na Constituição Federal com vista ao debate sobre a maioridade

penal, não podemos nos eximir da realidade de que as grandes facções criminosas

têm em seus quadros adolescentes, muito deles com extensa ficha de homicídios,

latrocínios,  tráfico  de  drogas  e  estupros.  Um  agente  socioeducativo  desarmado

cuidando de adolescentes infratores está exposto a risco a vida.

Em audiência pública realizada recentemente na cidade de Mateus Leme, o juiz da

Vara de Infância e Adolescência informou que só conseguiu uma vaga de internação

para o menor depois que este cometeu o 16º homicídio.

Portanto,  urge  a  necessidade  de  corrigir  a  interpretação  errônea  da  legislação

federal  e  conceder  aos agentes socioeducativos aquilo  que o  próprio estatuto  do

desarmamento já autorizou: porte de arma aos agentes de segurança prisional na

forma da Lei nº 21.068, de 27/12/2013; porte de arma aos agentes socioeducativos,

reservado o seu uso fora do sistema de atendimento ao adolescente infrator.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.974/2015

Declara de utilidade pública a Associação Juventude Unida Dançante – 100% JUD,

com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Juventude  Unida

Dançante – 100% JUD, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

entidade  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  finalidade  ensinar  a  arte  da  dança  à

comunidade infantil, juvenil e adulta da cidade de Pouso Alegre.

No desenvolvimento de suas atividades, a associação não faz distinção quanto a

religião, cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com observância

dos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

economicidade e eficiência.
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Insta pontuar que a entidade se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.975/205

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Bartolomeu Campos de Queirós,

com sede no Município de Papagaios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Bartolomeu

Campos de Queirós, com sede no Município de Papagaios.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade a divulgação e a preservação da

obra e do acervo histórico de Bartolomeu Campos de Queiros e da cultura de modo

geral.

No desenvolvimento de suas atividades, a associação não faz distinção quanto a

religião, cor, sexo, condição social das pessoas assistidas e atende com observância

dos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

economicidade e eficiência.

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.976/2015

Declara de utilidade pública a Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da

Esperança, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Obra Social Nossa Senhora da Glória

– Fazenda da Esperança, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade prestar serviços socioassistenciais

a  pessoas  em  situação  de  exclusão  e  risco  social,  dedicar-se  à  orientação  e

divulgação  dos  seus  métodos  e  experiências  à  sociedade,  desenvolver  projetos

educativos, culturais e científicos.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo,  condição  social  das  pessoas  assistidas  e  atende  com  observância  dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e não remuneradas

pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.977/2015

Declara de utilidade pública o Team Alexandre Xuxa – Projeto Vencer, com sede no

Município de Guanhães.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  –  Fica  declarado de utilidade  pública  o  Team Alexandre  Xuxa –  Projeto

Vencer, com sede no Município de Guanhães.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Roberto Andrade

Justificação: O Team Alexandre Xuxa – Projeto Vencer é uma entidade civil, sem

fins lucrativos, que objetiva ensinar valores morais adquiridos com o esporte. Tem

como objetivo principal  educar e formar indivíduos com determinação e disciplina,

resgatar sua autoestima, permitindo que eles disseminem uma cultura de paz em sua

comunidade através de atividades socioeducativas.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, a associação vem

cumprindo suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

A entidade desenvolve  importante  trabalho  de  natureza social  e  já  possui  título

concedido pela Lei Municipal nº 2.645, de 3 de setembro de 2104, portanto é justa a

declaração de sua utilidade pública.

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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.978/2015

Institui a política estadual de incentivo à implantação de barraginhas ou bacia de

captação de águas pluviais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  política  estadual  de  incentivo  à  implantação  de

barraginhas ou bacia de captação de águas pluviais

Art.  2º – A política de que trata esta lei  promoverá o incentivo à construção de

pequenas barraginhas para captação e represamento de águas pluviais nos territórios

privados nas zonas rurais mineiras.

Parágrafo único – A assistência técnica para construção das barraginhas deverá ser

prestada de forma gratuita  e  com qualidade para  a  agricultura  familiar  e para os

povos e comunidades tradicionais.
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Art. 3º – As barraginhas ou bacias de captação de águas pluviais são pequenos

açudes escavados no terreno, em áreas já antropizadas de propriedades rurais, tais

como áreas de lavouras, pastagens, ao longo de estradas vicinais e de talvegues

naturais.

§ 1º – A construção das barraginhas em áreas antropizadas para controle da erosão

e melhoria da infiltração das águas no solo fica dispensada de autorização do órgão

ambiental, desde que não esteja situada em curso d'água perene ou intermitente

§  2º  –  Nenhuma  barraginha  poderá  ser  construída  em  áreas  de  preservação

permanente,  salvo  se laudo técnico  emitido  pelos  conselhos estaduais  de política

ambiental e o de recursos hídricos assim o permitirem, nem poderá a implantação

das referidas unidades suprimir mata nativa.

Art. 4º – São objetivos da presente política:

I – reduzir o escoamento das águas pluviais e a carreação de sedimentos para os

corpos hídricos nas áreas rurais, contribuindo para a redução do assoreamento dos

cursos d'água e dos processos de degradação dos solos;

II – aumentar a infiltração das águas pluviais no solo, contribuindo para a recarga

do lençol freático;

III – controlar a ocorrência de inundações;

IV – amortecer e minimizar os problemas sazonais de escassez de água para uso

animal e para a agropecuária;

V – permitir  que a água acumulada seja utilizada diretamente pelos proprietários

rurais para a dessedentação de animais e irrigação, dentre outros usos.

Art. 5° – Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, compete ao Estado:

I – promover estudos e estabelecer metas, normas e procedimentos que favoreçam

a implantação das barraginhas nas áreas rurais do Estado;

II – firmar convênios com instituições públicas e privadas e financiar pesquisas e

projetos que contribuam para a disseminação da implantação das barraginhas;

III – consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para o custeio de

atividades, programas e projetos voltados para os objetivos previstos nesta lei.

Art.  6º  –  O disposto  nesta  lei  será  implementado  através  de  políticas  públicas

cooperativas e articuladas dos seguintes órgãos:
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I – Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad;

II – Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa;

III – Instituto Estadual de Florestas – IEF;

IV – Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam;

V – Fundação Rural Mineira – Ruralminas;

VI – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

– Emater;

VII – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa.

Art. 7º – Para a consecução dos objetivos previstos no art. 1º, incumbe ao Estado,

na forma regulamentar, celebrar convênios e outros instrumentos congêneres com o

poder público municipal e parcerias com o setor privado

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2014.

Dirceu Ribeiro

Justificação:  Nos  últimos  meses,  a  União,  os  estados  e  os  municípios  estão

promovendo todos os tipos de  regulação,  programas,  projetos  e ações visando a

conscientização,  o reúso e a economia da água.  Este projeto,  nessa perspectiva,

propõe que o cidadão assuma sua responsabilidade no tocante à sua propriedade

rural e à coletividade, uma vez que vem do território rural o abastecimento de água

dos centros urbanos.

A  cobertura  vegetal  do  solo  rural  exerce  fundamental  função  ambiental  e

hidrológica, pois absorve, armazena e distribui parcelas de águas pluviais no solo,

sobretudo em nosso Estado, que tem, aproximadamente, 75% do território tomado

pelas zonas rurais e suas paisagens naturais.

Nesse  diapasão,  a  implantação  de  bacias  de  captação  de  água  pluvial

proporcionará a infiltração adequada de água de chuva no lençol freático, que será

recarregado  e,  consequentemente,  abastecerá  nascentes,  córregos  e  rios.  A

capacidade de contenção das águas nas barraginhas, de 200 mil a 400 mil litros, tem

custo  razoável  da  ordem de R$1.400,00 e  R$2.600,00,  respectivamente,  portanto

suportável tanto para os proprietários rurais quanto para o governo de Minas Gerais.

A grande crise hídrica que a região Sudeste brasileira enfrenta nos últimos dois
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anos  e  a falta  de  água apropriada para  consumo nos  têm feito  repensar  nossas

atitudes, já que todos somos responsáveis pelos flagelos que a seca vem causando,

com  a  falta  de  cuidados  com  o  ambiente  que  nos  cerca,  sendo  ultimada  a

necessidade de se estabelecer um compromisso da comunidade para se adequar ao

descarte de  água não potável,  que pode ser  reutilizada e reaproveitada,  evitando

situações de calamidade.  No campo,  a situação se agrava,  com perdas de vidas

animais,  de  plantações,  de  secas em nascentes,  e,  em contrapartida,  a  iniciativa

também é positiva para o meio urbano, que terá seu abastecimento público de água

industrial e hidroenergético restaurado, ainda que em médio e longo prazo.

Na zona da mata mineira, projeto coordenado pelo Sindicato dos Produtores Rurais

de Ubá e Região, em convênio com o Banco do Brasil, já promoveu a construção de

mais de 500 barraginhas ao custo médio da ordem de R$2.000,00. No Sul de Minas,

temos um bom exemplo de sucesso, que é a cidade de Extrema, internacionalmente

reconhecida  e  referenciada,  e  que  ainda  remunera  produtores  rurais  para

preservarem e reflorestarem áreas de mananciais d'água.

Pela angústia dos cidadãos do presente e do futuro de nosso planeta e país, pelo

desespero dos que precisam de água para  a  sobrevivência  diária,  principalmente

doentes, idosos e crianças, é que conto com o apoio dos pares desta Casa para a

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.

PROJETO DE LEI Nº 1.979/2015

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio a Agricultura Familiar – Ceafa –, com

sede no Município de Buritizeiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro de Apoio a Agricultura Familiar

– Ceafa –, com sede no Município de Buritizeiro.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Cristiano Silveira
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Justificação: O Centro de Apoio a Agricultura Familiar, com sede no Município de

Buritizeiro,  tem  por  finalidade  promover  o  desenvolvimento  sustentável  e  a

valorização da agricultura familiar; a cultura, a defesa e a conservação do patrimônio

histórico e artístico; o associativismo e o cooperativismo; a defesa, a preservação e a

conservação do meio ambiente; a defesa do consumidor e dos usuários do Sistema

Financeiro Nacional e o acesso à moradia rural e a saúde comunitária.

Também  busca  desenvolver  mecanismos  de  comercialização  na  perspectiva  da

Economia Popular Solidária e agregação de valor na produção da agricultura familiar;

prestar  assistência  técnica  aos  agricultores  familiares;  fortalecer  a  autonomia  das

organizações  de  trabalhadores  rurais;  promover  o  desenvolvimento  econômico  e

social e o combate à pobreza; estimular a parceria, o diálogo e a solidariedade entre

os diferentes segmentos sociais,  participando em atividades com outras entidades

que  visem  interesses  comuns;  promover  a  defesa  do  estatuto  da  criança  e  do

adolescente, a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros

valores universais;  proporcionar o desenvolvimento de pesquisas voltadas para os

saberes  do  campo,  a  produção  e  distribuição  de  mudas  de  plantas  do  cerrado;

promover o protagonismo popular, as relações de gênero, bem como as questões de

raça  e  etnias;  organizar  cadeias  produtivas  de  frutos  do  cerrado,  representando,

fomentando e assessorando os grupos produtivos que exploram de forma sustentável

o bioma cerrado e promover a organização do extrativismo rural sustentável.

Além disso, a associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.980/2015

Autoriza o Estado a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da

Microrregião do Alto Sapucaí – Cismas – o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Estado autorizado a doar ao Consórcio Intermunicipal de Saúde dos
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Municípios  da  Microrregião  do  Alto  Sapucaí  –  Cismas  –  o  imóvel  com  área  de

1.180,00m² (mil cento e oitenta metros quadrados) com área construída de 357,06m²

(trezentos e cinquenta e sete vírgula zero seis metros quadrados),  situado na Av.

Engenheiro Pedro Fonseca Paiva, nº 376, Bairro Avenida, no Município de Itajubá,

registrado sob a Matrícula nº 2.186, no Livro de Transcrição de Imóvel nº 3-B, na fl.

139, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

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

implantação de Centro de Atendimento em Saúde do Cismas.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação: Este imóvel foi doado pela Prefeitura Municipal de Itajubá ao Estado

de Minas Gerais, em 1955, para a instalação da 19º Residência Regional do DER-

MG, que lá funcionou por muitos anos. Após a desocupação do imóvel pelo DER-MG,

este ficou sem utilização ou sendo parcialmente utilizado por outros órgão públicos

estaduais, através de cessão de uso.

O  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  dos  Municípios  da  Microrregião  do  Alto

Sapucaí – Cismas –, localizado no Município de Itajubá, representa 14 municípios:

Brazópolis, Conceição das Pedras, Consolação, Delfim Moreira, Gonçalves, Itajubá,

Maria da Fé, Marmelópolis, Pedralva, Piranguçu, Piranguinho, São José do Alegre e

Sapucaí-Mirim. O Cismas é um órgão público que realiza a regulação de exames e

consultas de média complexidade do SUS, de licitados e conveniados.

O objetivo  da  doação  é  a  implantação  no  local  de  um  Centro  de  Atendimento

Cismas, com ambulatórios de especialidades, sala baritada, salas de diagnóstico de

imagem, salas administrativas, sala de reunião e recepção humanizada.

É da maior importância o apoio do Estado a esse tipo de iniciativa municipal que,

através da união de  vários  municípios,  de forma consorciada,  objetiva uma maior

descentralização do atendimento em saúde e melhor organização da prestação de

serviços financiados pelo Sistema Único de Saúde.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 1.981/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento de plano de metas

pelos cargos eletivos no âmbito do Estado, com base nas propostas da campanha

eleitoral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  eleitos  a  cargos  políticos  do  Estado  encaminharão  aos  órgãos

competentes, até cento e vite dias após a posse, o plano de metas de sua gestão,

elaborado de acordo com as propostas defendidas na campanha e registradas na

Justiça Eleitoral.

Art.  2º  –  O  plano  de  metas  conterá  diretrizes,  objetivos,  prioridades,  ações

estratégicas,  indicadores  e  metas  quantitativas  para  cada  um  dos  setores  da

administração pública estadual.

Art. 3º – O não cumprimento do plano de metas, sem justificação, torna o titular do

mandato inelegível.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A presente proposta tem por finalidade acrescentar dispositivos para

instituir  a  obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do  plano de metas pelos

eleitos em cargos eletivos no Estado.

É sabido que, durante o processo eleitoral, muitos projetos, programas e planos de

governo são apresentados aos eleitores para angariar votos, mas, depois, na prática,

as ações são executadas de forma contrária e sem a participação e fiscalização da

população.

Por essas razões, apresentamos esse projeto, para o qual pedimos a aprovação de

nossos nobres pares.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.982/2015

Dispõe sobre a transferência de veículos automotores destinados a revenda para

concessionários  e  distribuidores através do  Sistema de Transferência  de  Veículos

Usados – STVU.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O  Sistema  de  Transferência  de  Veículos  Usados  –  STVU  –  será

disponibilizado exclusivamente para a transferência do veículo no ato de sua revenda

a pessoas jurídicas, denominadas concessionárias e distribuidores de veículos.

Parágrafo único – São consideradas concessionárias e distribuidoras de veículos as

empresas  pertencentes  à  respectiva  categoria  econômica,  que  realizem  a

comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos e que

prestem assistência técnica a esses produtos exercendo outras funções pertinentes à

atividade.

Art.  2º –  O credenciamento pelo  Departamento de Trânsito do Estado de Minas

Gerais  –  Detran-MG –  para  a  operacionalização  do  Sistema de  transferência  de

veículos  usados – STVU – implica  o  recolhimento da taxa de segurança pública,

prevista no item 5.12 da tabela “D” a que se refere o art. 6º da Lei n.º 19.999, de 30

de dezembro de 2011.

Art. 3º – O interessado em habilitar-se ao STVU deverá apresentar:

I – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

II – Cartão de Inscrição Estadual;

III – documentação referente à constituição da empresa;

IV – certificação digital;

V – comprovação de contribuição sindical anual, e

VI – termo de autorização devidamente preenchido.

Art. 4º – A empresa, após seu registro e autorização para operar as funcionalidades

do STVU, deverá indicar dois responsáveis pela retirada dos documentos a serem

entregues, mediante recibo, pela Divisão de Registro de Veículos – DRV – ou pela

Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran.

§  1º  –  O requerimento  a  ser  apresentado à  Coordenação  de Administração de

Trânsito deve seguir os moldes de formulário a ser confeccionado pelo Detran-MG
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que  deverá  conter,  obrigatoriamente,  nome,  carteira  de  identidade,  cadastro  de

pessoa física – CPF –, e atestado de antecedentes.

§ 2º – A entidade credenciada receberá certificação da Divisão de Registros de

Veículos – DRV/Detran-MG, na capital, ou na sede da Delegacia Regional de Polícia

Civil – DRPC –, no interior.

Art. 5º – As pessoas jurídicas registradas no STVU que descumprirem, dificultarem,

retardarem  ou  inviabilizarem  a  realização  dos  procedimentos  descritos  nesta  lei,

ficarão sujeitas ao impedimento técnico operacional de acesso ao STVU.

Art. 6º – Aplica-se o contido nesta lei somente aos concessionários e distribuidores

autorizados  que tenham no  seu  estatuto  social,  devidamente  registrado  na  Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais, exclusivamente a atividade de comercialização

de veículos automotores, motos e caminhões.

Art. 7º – A tabela “D” a que se refere a Lei n.º 6.723, de 26 de dezembro de 1975,

que  fixa  as  taxas  do  Detran-MG  para  registro,  alteração  e  controle  de  veículo,

especificamente no que se refere aos itens 4.1., 4.2. e 4.4., passa a vigorar acrescida

do fato gerador constante no Anexo I desta lei.

§  1º  –  Somente se enquadram no fato  gerador  descrito  no art.  1º  desta lei  os

veículos adquiridos para compor o estoque da empresa e destinados a revenda.

§ 2º – É vedada a utilização do veículo enquadrado no fato gerador previsto nesta

lei para atividades funcionais da empresa.

§ 3º – Não se enquadra no fato gerador previsto nesta lei o veículo adquirido para

uso pessoal ou funcional de dirigentes ou proprietários da empresa.

Art.  8º – Sem prejuízo da responsabilidade civil  e penal,  a  utilização do veículo

enquadrado nos termos do fato gerador descrito nesta lei em finalidade diversa da

nele prevista, sob qualquer pretexto, sujeitará o infrator às seguintes sanções:

I – pagamento da diferença do valor devido com base na tabela “D”, itens 4.1., 4.2.

e 4.4., a que se refere a Lei n.º 6.723, de 1975, em cada transferência;

II – imposição de multa no valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais) por infração;

III – perda do direito de enquadramento no fato gerador por um período de um ano,

em caso de reincidência.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I

* – O Anexo I, que dispõe sobre a transferência de veículos automotores destinados

a revenda para concessionários e distribuidores, através do Sistema de Transferência

de Veículos Usados – STVU, foi publicado no Diário do Legislativo, de 13.6.2015.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Paulo Lamac

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

que dispõe sobre a transferência de veículos automotores destinados a revenda para

concessionários e distribuidores, através do STVU.

O  projeto  tem  por  finalidade  estabelecer  a  taxa  de  transferência  de  veículos

automotores para concessionários e distribuidores autorizados, por meio da alteração

da tabela “D” a que se refere a Lei n.º 6.723, de 1975,  que estipula as taxas do

Detran-MG, disciplinando regras para acesso e inserção de dados em parceria com a

iniciativa  privada,  pessoas jurídicas,  bem como o registro das referidas empresas

neste departamento.

Justifica-se a medida posto que, nas atividades dos concessionários e distribuidores

de veículos automotores, é corriqueira a aquisição de veículos usados como parte de

pagamento  na venda de veículo zero  km.  Entretanto,  o  pagamento das taxas  de

transferência, hoje em vigor, torna inviável o negócio, tendo em vista o alto volume de

veículos comercializados e sua rotatividade.

Assim, com a aquisição do veículo usado, as referidas empresas emitem nota fiscal

de compra e mantêm o veículo em seu estoque para comercialização, sem realizar a

transferência para o nome da empresa, pelo menos durante o prazo que a lei permite

– trinta dias; prazo para transferência. Somente por ocasião da venda desse veículo é

realizada a transferência de sua propriedade para o novo comprador, ficando até a

data da venda em nome do antigo proprietário.

Acontece que, durante o tempo em que o veículo fica no estoque, vem acontecendo

com frequência, após a criação do sistema de penhora on-line de veículo, a Renajud

dos veículos que ficaram no nome dos antigos proprietários gera grandes transtornos

e  incalculáveis  prejuízos  financeiros  às  empresas  vendedoras,  bem  como

insegurança à medida judicial.
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Portanto, conforme já mencionado, durante o prazo legal de 30 dias, a transferência

da  propriedade  do  veículo  usado  não  é  promovida  simultaneamente  com  a  sua

aquisição  devido  as  altas  taxas  cobradas  pelo  Detran-MG,  o  que  torna  inviável

economicamente esse procedimento.

Para a solução desta questão, cabe estabelecer uma taxa diferenciada e menos

onerosa  para  os  concessionários,  distribuidores  autorizados  e  revendedores  de

veículos automotores que poderão realizar a transferência do veículo no ato de sua

aquisição,  livrando-se  de  desagradáveis  surpresas  no  futuro,  como  a  possível

restrição judicial.

Esta medida, ao contrário do que possa ser conjecturado, não representa renúncia

de receita, pois, ao reverso, acarreta seu incremento, posto que inúmeras transações

não oficializadas dentro do prazo legal de trinta dias passarão a ocorrer,  por uma

necessidade da própria empresa, e constituirão uma receita adicional ao Estado.

Estima-se  que  o  número  de  transferência  de  veículos  feita  diretamente  para  o

comprador de veículo usado alcance a quantidade de 60.000 operações por mês, o

que resultaria numa receita – se levada em consideração a taxa fixada neste projeto –

de aproximadamente R$ 1.200.000,00 por mês.

A  par desse benefício, esta medida ainda representa uma solução para o judiciário,

pois tornará a penhora on-line um método de resolução da lide mais eficaz e seguro;

e também para as empresas do segmento, pois passarão a ter maior segurança em

suas transações comerciais de compra e venda, com consequente diminuição dos

prejuízos que o atual sistema lhes tem acarretado.

Para  assegurar  agilidade,  autenticidade  e  desburocratização,  reduzindo  custos

operacionais e promovendo melhor atendimento aos cidadãos, e ainda a necessidade

de revigorar o procedimento de transferência de veículos usados, disciplinando as

regras  para  acesso  e  inserção  de  dados  em  parceria  com  a  iniciativa  privada,

pessoas  jurídicas,  bem  como  o  registro  das  referidas  empresas  no  Detran-MG,

importante  a  criação  do  STVU  com  garantia  de  segurança  técnica,  jurídica  e

econômica no Estado de Minas Gerais.

O referido sistema consistirá na inserção dos dados para a transferência, mediante

sistemas  ou  meio  eletrônicos  compatíveis  com  os  do  Detran-MG,  sob  a  integral

responsabilidade técnica das entidades credenciadas.



806
____________________________________________________________________________

A entidade credenciada receberá certificação da DRV/Detran-MG, na capital, ou na

sede da DRPC, no interior.

As  pessoas  jurídicas  registradas  no  STVU  que  descumprirem,  dificultarem,

retardarem  ou  inviabilizarem  a  realização  dos  procedimentos  descritos  nesta  lei,

ficarão sujeitas ao impedimento técnico operacional de acesso ao sistema.

A medida administrativa se dará sempre, e, em caráter cautelar, ante o iminente

risco  de  prejuízos  a  administração  pública,  assegurados  a  ampla  defesa  e  o

contraditório.

À Coordenação de Administração de Trânsito – CAT/Detran –, gestora do sistema,

compete  expedir  instruções  normativas  para  a  orientação,  acompanhamento  e

execução das regras e procedimentos decorrentes do STVU.

Dessa forma, contando com a colaboração dos ilustres doutores, apresentamos o

presente projeto de lei para consideração e apreciação.

– 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 1.983/2015

Altera a Lei nº 19.091, de 30 de julho de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual

de Habitação – FEH.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 19.091, de 2010, o seguinte art. 5º-A:

“Art. 5º-A – Sem prejuízo dos recursos previstos no art. 5º, fica estabelecida, como

diretriz a ser observada durante a execução orçamentária para o exercício de 2016, a

abertura de créditos suplementares provenientes da arrecadação do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –,  de

porcentagem mínima de 0,25% até a máxima de 1% em 8 anos, calculada sobre o

total  arrecadado  anualmente  do  referido  imposto  no  Estado,  segundo  a  seguinte

gradação:

I – 0,25% no primeiro exercício financeiro de vigência deste artigo;

II – 0,35% no segundo exercício financeiro;

III – 0,45% no terceiro exercício financeiro;
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IV – 0,55% no quarto exercício financeiro;

V – 0,65% no quinto exercício financeiro;

VI – 0,75% no sexto exercício financeiro;

VII – 0,85% no sétimo exercício financeiro;

VIII – 1% no oitavo exercício financeiro.

Parágrafo único – Após alcançado o valor de repasse máximo de 1%, este será

mantido durante os exercícios financeiros seguintes.”

Art. 2º – Fica acrescentado o seguinte inciso III ao caput do art. 13 da Lei nº 19.091,

de 2010:

“Art.13 – (…)

III – um representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – Crea –

e um representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas

Gerais – Sinduscon-MG.”

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação:  A modificação de lei  que pretendemos com este projeto tem como

objetivo  uma  maior  arrecadação  de  verbas  para  a  execução  dos  projetos

habitacionais  de  baixa  renda  em  Minas  Gerais.  A antiga  redação necessitava  do

aporte de recursos para que o FEH pudesse existir.  Esta modificação ampliará o

acesso à moradia pela parte mais carente da população mineira, através da maior

captação  de  recursos,  observando  os  fundamentos  da  Constituição  Federal  no

sentido de garantir a dignidade da pessoa humana. O direito a uma vida digna inicia-

se  no  acesso  à  casa  própria,  na  medida  em  que  é  dever  do  Estado  reduzir  as

desigualdades sociais, sendo o domicílio familiar um dos pilares do alicerce para a

plena cidadania na sociedade, como objetiva nossa Carta Magna em seu art. 3º.

Estudo  realizado  em  2010  pela  Fundação  João  Pinheiro  e  pelo  Ministério  das

Cidades revelou que Minas Gerais é o segundo estado brasileiro com maior déficit

habitacional. São 557 mil moradias com algum tipo de carência. Dessa forma, não é

aceitável que o poder público permaneça inerte. É inquestionável que a habitação é

um direito fundamental,  solidificado em nossa Constituição e imprescindível para o
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desenvolvimento de quaisquer outros aspectos da vida de um cidadão. Além disso,

torna-se importante a proatividade do nosso Estado de Minas Gerais de forma que se

dê um passo adiante para a atenuação dessa terrível realidade. Isso realizado com

respaldo jurídico, já que o art. 23, IX, da Lei Maior, atribui competência comum aos

estados,  municípios  e  União  para  a  promoção  de  programas  de  construção  de

moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. De fato,

não há melhor forma de se alcançar tal objetivo senão através da iniciativa de edição

de leis  que possibilitem esse cenário,  principalmente  alocando recursos para  que

projetos já existentes aconteçam de fato em Minas Gerais.

Compreendendo  as  dificuldades  financeiras  do  Estado,  para  que  não  haja  um

impacto,  estamos  diluindo  gradativamente,  em  8  anos,  o  percentual  máximo  do

repasse de 1%. Dessa forma, pelo crescimento vegetativo da receita do ICMS, não

teremos um grande impacto nas contas do Estado.

Em razão das vantagens sociais que serão obtidas pelo programa, apresentamos

este projeto com a sincera expectativa de apoio desta Casa,  para que possamos

aprová-lo  e  tomar  a  dianteira  no  combate  ao  triste  quadro  verificado  em  nosso

Estado.

– 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 1.984/2015

Cria a Estação Ecológica da Mata do Planalto e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criada a Estação Ecológica da Mata do Planalto, situada no Município

de Belo Horizonte, compreendida entre as Ruas David Nasser, João de Sales Pires,

Bacuraus e José Oscar Barreira, fazendo divisa ao norte com o Parque Municipal

Mata do Planalto, todas no bairro Planalto.

Parágrafo único – A criação da Estação Ecológica da Mata do Planalto tem por

finalidade proteger o aquífero, a flora, a fauna, o solo e a paisagem do local.

Art. 2º – A administração da Estação Ecológica da Mata do Planalto compete ao

Instituto Estadual de Florestas – IEF.
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Art.  3º – O IEF elaborará o plano de manejo da Estação Ecológica da Mata do

Planalto no prazo de até dezoito meses após data da publicação desta lei.

Parágrafo  único  –  O  plano  de  manejo  a  que  se  refere  o  art.  3º  incluirá  o

zoneamento da área e o desenvolvimento de programas de manejo, de administração

e de educação ambiental.

Art.  4º  – Fica  declarada de utilidade pública e de interesse social,  para fins  de

desapropriação  de  pleno  domínio,  mediante  acordo  ou  processo  judicial,  a  área

necessária à implantação da Estação Ecológica da Mata do Planalto.

Parágrafo único – Até que as terras destinadas à Estação Ecológica da Mata do

Planalto  estejam  sob  o  efetivo  domínio  e  posse  do  poder  público,  fica  proibida

qualquer forma de desmatamento de vegetação nativa ou outra atividade que possa

contrariar as finalidades de criação da estação ecológica de que trata o parágrafo

único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Iran Barbosa

Justificação: A proposição que ora apresentamos visa proteger, por meio da criação

de  uma  estação  ecológica,  uma  das  mais  importantes  áreas  verdes  de  Belo

Horizonte, que ainda se encontra relativamente bem preservada.

A Mata do Planalto, conhecida como Mata do Maciel, ocupa uma área expressiva

no município, entre os Bairros Planalto, Vila Clóris e Campo Alegre. O local abriga

várias nascentes, além de rica biodiversidade, sendo considerada por especialistas

da área um dos últimos fragmentos urbanos de mata virgem em Belo Horizonte.

A área em questão possui grande diversidade de fauna e flora, tem vegetação típica

de Mata Atlântica, protegida por lei, cursos d’água, três represas – entre as várias

nascentes está  a que dá origem ao Córrego Bacuraus,  que deságua no Ribeirão

Isidoro e íntegra a bacia do Rio das Velhas –, abriga fauna diversa e constitui uma

ilha  verde numa região densamente  ocupada por  construções.  A mata  tem papel

essencial para purificar o ar, melhorar o microclima, amortecer ruídos e drenar águas

pluviais.

Justifica-se a criação de uma estação ecológica para a devida preservação desse
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patrimônio natural de extrema relevância para a capital, para que não seja destruído,

até  mesmo  pela  especulação  imobiliária,  o  que  consequentemente  geraria

modificações  ambientais,  como  problemas  climáticos,  impacto  no  trânsito  e  na

qualidade de vida em geral, que afetaria não só os bairros adjacentes, mas toda a

cidade.

Assim, é urgente que se adotem medidas que assegurem o correto gerenciamento

e a  preservação dessa área.  Para  isso,  é necessário  que o  Estado,  guardião  do

interesse coletivo, tenha a posse efetiva dessas áreas, o que pretendemos com a

criação  de  uma  estação  ecológica,  nos  moldes  deste  projeto  de  lei  que  será

apreciado e apoiado pelos nobres pares dessa egrégia Casa Legislativa.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.985/2015

Altera a Lei n.º 20.805/2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e

psicológicas  credenciadas  para  realizar  exames  em candidatos  à  permissão  para

dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de

categoria e dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 3º da Lei nº 20.805, 26 de julho de 2013, passa a vigorar acrescido

do seguinte parágrafo único:

“Parágrafo único – O Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG –

deverá estabelecer, no prazo de noventa dias após a data da publicação desta lei, o

preço  máximo  e  o  mínimo  a  ser  praticado  pelas  empresas  credenciadas  na

comercialização de placas de veículos no Estado.”

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Paulo Lamac

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto, que

altera a Lei n.º 20.805, de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e

psicológicas  credenciadas  para  realizar  exames  em candidatos  à  permissão  para



811
____________________________________________________________________________

dirigir veículo automotor, à renovação da Carteira Nacional de Habilitação e à troca de

categoria e dá outra providência.

Hoje, no Estado, as placas dos veículos são vendidas por empresas credenciadas

pelo  Detran-MG,  que  têm  autonomia  para  cobrar  o  valor  que  considerarem

conveniente, de acordo com variações do mercado, o que gera várias reclamações e

denúncias de prefeituras e cidadãos que questionam os valores cobrados por essas

empresas, bem como indica uma possível prática de cartel.

Em razão disso, este projeto de lei se apresenta como uma possível solução para o

problema, incumbindo o Detran-MG de estabelecer o preço máximo e o mínimo a ser

praticado pelas empresas credenciadas na comercialização de placas de veículos no

Estado.

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.986/2015

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Cristão, com sede no Município

de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Cristão, com sede

no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública o Centro

Comunitário Cristão, com sede no Município de Lagoa Santa, que se encontra em

funcionamento  regular  há  mais  de  um  ano  e  tem  por  finalidade  estatutária  a

realização  de  obras  sociais  beneficentes,  bem  como  a  prática  e  o  ensino  do

Evangelho.

Tem ainda o escopo estatutário de permitir  às pessoas carentes interagir  com o

meio social, através de programas sociais tais como cursos profissionalizantes, pré-
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escola, reforço escolar, curso de higiene, saúde, alimentação, medicina preventiva e

outros tipos de promoção do ser humano; amparar a população empobrecida, através

de  programas  e  projetos  de  assistência  social;  além  de  promover  atividades

esportivas, recreativas e de lazer.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares, membros desta Casa, à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.987/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Agricultores Familiares

da Limeira – Acafamil –, com sede no Município de Campo do Meio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Agricultores Familiares da Limeira – Acafamil –, com sede no Município de Campo do

Meio.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

Justificação:  A Associação Comunitária  dos Agricultores  Familiares  da Limeira é

uma associação sem fins lucrativos, apartidária, livre de discriminação religiosa, racial

ou  social.  Tem  por  finalidades  estimular  o  desenvolvimento  de  atividades  de

promoção humana, social, cultural,  educacional e de defesa dos recursos naturais

existentes;  incentivar  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  comunidade,  com

programas de aperfeiçoamento profissional e a capacitação de recursos; bem como

atuar perante o poder público propondo e cobrando melhorias para a comunidade.

A entidade  está  devidamente  registrada  no  Cartório  de  Registro  de  Títulos  e

Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Campos Gerais.

Seus  diretores  são  pessoas  idôneas  e  nada  recebem  pelo  exercício  de  suas

funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.988/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Doresópolis –

APRD –, com sede no Município de Doresópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Doresópolis – APRD –, com sede no Município de Doresópolis.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Doresópolis é uma associação

civil, autônoma, de direito privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada,

composta  de  número  ilimitado de  associados,  sem qualquer  distinção de crença,

raça, cor, sexo, preferência partidária ou categoria social, nacionalidade e profissão.

A associação  tem  por  finalidades  adquirir  ou  alugar  imóveis  para  instalações

administrativas, tecnológicas, de apoio à produção e de guarda e conservação da

produção  dos  associados,  da  agroindústria  e  de  construções  rurais;  estimular  e

promover o potencial turístico da região, bem como o aprimoramento sociocultural

dos associados, de seus familiares e da comunidade; negociar, no interesse comum,

a  comercialização  de  produtos  dos  associados,  como  a  venda  de  leite  e  seus

derivados, pescados,  doces, produtos de apicultura, hortaliças, frutas; e orientar e

comprar máquinas agrícolas e implementos, insumos utilizados pelos associados, em

especial,  fertilizantes,  calcário,  sementes  e  rações,  sais  mineirais,  suplementos,

medicamentos veterinários, defensivos agrícolas; entre outras.

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

Política Agropecuária, 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 1.989/2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Hospital  Vaz  Monteiro  de  Assistência  à

Infância e à Maternidade o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao  Hospital Vaz Monteiro de

Assistência à Infância e à Maternidade o imóvel constituído por uma área de 776m²

(setecentos e setenta e seis metros quadrados), situado na Avenida Brasília com a

Rua Procópio Alvarenga, no Município de Lavras, registrado sob o nº 21.960, a fls. 9

do Livro 3-V, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lavras.

Parágrafo  único  –  O imóvel  a  que se refere  o  caput deste  artigo  se  destina  a

complementar as instalações do Hospital Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à

Maternidade.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Fábio Cherem

Justificação:  O Hospital Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à Maternidade é

uma associação de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 1941, com mais de

70 anos de serviços prestados à comunidade de Lavras e região. Atende cerca de

185.000 pessoas anualmente, sendo que 7 em cada 10 internações ocorrem através

do Sistema Único de Saúde – SUS. Além disso, a instituição gera em torno de 2.000

empregos direta e indiretamente.

Trata-se de hospital geral, cadastrado no CNES sob o número 2112175, que presta

ao  SUS  atendimento  ambulatorial,  internação,  SADT  e  urgência,  demanda

espontânea e referenciada. Constitui a missão do hospital, instituição filantrópica que

é, contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da comunidade,

oferecendo cuidado humanizado à saúde.

Em 1962, o Hospital Vaz Monteiro de Assistência à Infância e à Maternidade doou

esse mesmo imóvel ao Estado de Minas Gerais, que seria destinado à construção da
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Casa do Comando do 8º B.I. de Lavras, conforme condição expressa no registro do

imóvel.

Entretanto,  com o decorrer  dos anos,  com aumento da demanda de serviços e

procedimentos, a necessidade do Hospital Vaz Monteiro por espaços para expansão

aumentou e, tendo em vista que todo o espaço físico disponível já foi utilizado pelo

hospital e que não há a possibilidade de expansão vertical, a retomada do terreno

doado ao Estado permitirá ao hospital a ampliação da oferta de novas vagas para

internação com a construção de nova ala, a disponibilização de novos serviços, a

construção  do  ambulatório  de  oncologia  e  a  expansão  do  bloco  cirúrgico  e  de

serviços, como lavanderia e central de esterilização.

Em  vista  dessa  realidade,  é  de  extrema importância  o  retorno  desse  imóvel  à

entidade,  para  atender  à  necessidade  do  Hospital  Vaz  Monteiro  de  realizar

benfeitorias  e  de  expandir  as  suas  instalações,  a  fim de garantir  aos  cidadãos o

acesso à saúde de modo adequado e digno, além de melhor atendimento.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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 1.990/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 291/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Congadeiros da Irmandade de Nossa

Senhora do Rosário do São Benedito – INSRSB –, com sede no Município de Campo

Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  – Fica  declarada de utilidade pública  a Associação dos  Congadeiros  da

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do São Benedito – INSRSB –, com sede no

Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Congadeiros da Irmandade de Nossa Senhora do
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Rosário do São Benedito, com sede no Município de Campo Belo, é uma entidade

civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como finalidade fomentar,

desenvolver e gerenciar projetos de pesquisa e atividades artísticas, socioculturais e

folclóricas; elaborar, intermediar e coparticipar de iniciativas de instituições públicas e

privadas relacionadas com seu objeto social e da divulgação de obras artísticas e

folclóricas em seus diversos formatos.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública  fortalecerá  o  trabalho  que  tem  sido  realizado,  trazendo  melhorias  para  a

comunidade,  razão  pela  qual  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.991/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 415/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão do Bairro

Letícia – ACRBL –, 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  Comunitária  de

Radiodifusão do Bairro Letícia – ACRBL –, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Radiodifusão  do  Bairro  Letícia  vem

prestando relevantes serviços comunitários à Região Norte de Belo Horizonte e a

Venda Nova e, se for declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para

desenvolver seu trabalho. Considerando que a entidade preenche todos os requisitos

exigidos pela legislação em vigor para a obtenção do título em questão, conto com o

apoio dos nobres deputados para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.992/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 292/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares e Pequenos

Produtores de Leite/Derivados de Olhos D’Água e Região – Aagrif –, com sede no

Município de Olhos D’Água.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares e Pequenos Produtores de Leite/Derivados de Olhos D’Água e Região –

Aagrif –, com sede no Município de Olhos D’Água.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Associação civil  de direito  privado,  sem fins lucrativos,  fundada em

2/2/2007,  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  e  Pequenos  Produtores  de

Leite/Derivados de Olhos D’Água e Região – Aagrif  –,  com sede no Município de

Olhos  D’Água,  tem  por  objetivos  a  prestação de  quaisquer  serviços  que possam

contribuir  para o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e não

agropecuárias, melhorar as condições de vida de seus associados, proporcionar a

melhoria do convívio por meio da integração de seus associados, proporcionar aos

associados  e  seus  dependentes  atividades  econômicas,  culturais,  desportivas  e

sociais,  melhorar  as  condições  de  vida  das  famílias  e  assistir  às  famílias  de

agricultores  em  suas  atividades.  Além  disso,  propõe-se  a  firmar  convênios  com

associações  congêneres,  autarquias  federais,  estaduais,  municipais  e  outras,  a

desenvolver canais de comercialização dos produtos e serviços de seus associados

por  meio  de  feiras,  lojas  e  outros  instrumentos,  inclusive  no  exterior,  auxiliar  na

comercialização de produtos de seus associados emitindo, se for o caso, notas fiscais

em nome deles, buscar meios para exportar e promover a exportação dos produtos

de seus associados, nos termos das legislações pertinentes, promover a assistência

à criança, ao adolescente, às gestantes e aos anciãos, implementar programas que

contribuam para a segurança alimentar, o combate à fome, à desnutrição e à pobreza

e trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de vida.
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O  processo  objetivando  à  utilidade  pública  da  referida  Associação  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.993/2015

Institui o Dia Estadual da Guarda Civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  da  Guarda  Civil,  a  ser  comemorado

anualmente, no dia 10 de outubro.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Thiago Cota

Justificação:  A instituição  de  datas  comemorativas  tem  por  finalidade  principal

reconhecer a importância de um fato, de uma instituição ou de um grupo.

As Guardas Civis foram reestruturadas conforme o disposto no art. 144, § 8, da

Constituição Federal, que estabelece que “é uma agência administrativa municipal,

que pode ser criada por lei específica na câmara dos vereadores da cidade, como

instrumento de segurança pública do município”.

As Guardas Civis têm o objetivo de proteger os bens, os serviços e as instalações

do município, podendo eventualmente, se for solicitado, auxiliar os órgãos policiais na

manutenção da ordem pública, junto com as Polícias Federal, Civil e Militar.

Portanto,  têm  poder  de  polícia  administrativa  para  atuar  em  situações  onde  o

cumprimento das leis municipais se faz necessário, em casos de ameaça à ordem,

ameaça à vida e em situações de calamidade pública.

É notória a importância da Guarda Civil para o município, para a sociedade e para

os indivíduos, diante de tantos problemas sociais que nos assolam diariamente.

A presença  da  Guarda  Civil  como  agente  de  segurança  inibe  a  atividade  de

indivíduos  que,  à  margem  da  sociedade,  infringem  a  lei  e  a  ordem  coletiva  e

individual.
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Diante do exposto,  contamos com o apoio  dos nossos pares para a aprovação

desta iniciativa.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.994/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 330/2011)

Acrescenta dispositivo à 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. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  –  IPVA  –  e  dá  outras

providências fica acrescido do seguinte parágrafo:

“§ 7° – Na hipótese prevista no inciso VIII do caput deste artigo, fica o contribuinte

isento do pagamento dos valores correspondentes aos custos com remoção, reboque

e estadia do veículo, no caso de sua devolução ao proprietário, no prazo de trinta dias

contados  da  comunicação  ao  proprietário  do  veículo  e  publicação  em  página  na

internet do órgão responsável.”.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  art.  144  da  Carta  Magna  de  1988  estabelece  que  a  segurança

pública  é  dever  do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  exercida  para  a

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Nos  casos  de  veículos  roubados,  furtados  ou  extorquidos  não  pode  o  cidadão

contribuinte ser duplamente penalizado, com a falha na segurança pública. Além de

ficar  sem o veículo,  justamente em razão das  falhas  na  prestação do serviço de

segurança  pública,  o  contribuinte  é  penalizado  com  pagamento  de  taxas

correspondentes aos custos com remoção, reboque e estadia do veículo.

Após  cobranças  e  discussões,  a  Assembleia  Legislativa  aprovou  emenda  que

estabelece  a  devolução  do  IPVA pago  no  ano  da  ocorrência.  A medida  prevê  a

devolução em até três meses da ocorrência e proporcional aos meses que faltam
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para  terminar  o  ano.  Contudo,  os  contribuintes  ainda  são  penalizados  com  os

pagamentos de taxas de remoção, reboque e estadia do veículo.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 1.995/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 293/2011)

Altera dispositivos da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre

a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle

direto ou indireto do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – A Lei  nº 13.768, de 1º  de dezembro de 2000, passa a vigorar,  com a

inclusão do art. 4º, com a seguinte redação:

“Art. 4º – As pessoas jurídicas integrantes da administração direta e indireta ficam

sujeitas aos limites orçamentários para gastos com publicidade:

I – administração direta estadual: 0,2% (zero vírgula dois por cento);

II – empresas públicas e sociedades de economia mista: 0,2% (zero vírgula dois por

cento);

III – autarquias e fundações: 0,5% (zero vírgula cinco por cento).

§ 1º  – Os percentuais  a que se referem os incisos deste artigo incidirão sobre

arrecadação própria.

§ 2º – Os gastos com propaganda deverão ser restritos à:

I – promoção de campanhas educativas e de informação e orientação da população

a respeito de temas de interesse social;

II – consecução, quando estritamente necessária, de ações, projetos e programas

dos órgãos e entidades da administração pública, visando apresentar informações à

sociedade sobre acesso a benefícios e direitos.

§ 3º – Fica vedada a publicidade institucional que se destine à divulgação genérica

de ações, projetos ou programas, suas metas e resultados.

§ 4º – Excetuam-se dos limites estabelecidos no  caput deste artigo as despesas
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feitas  com  a  publicidade  obrigatória  para  que  os  atos  administrativos  tenham

validade.”.

Art. 2º – Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 5º da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000,

vetados, passam a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º – Para a realização da licitação, será constituída comissão integrada por:

I – dois representantes do órgão ou da entidade licitante;

II – dois representantes do poder ao qual pertença o órgão ou se vincule a entidade

licitante;

III  –  um  representante  do  Sindicato  dos  Proprietários  de  Jornais,  Revistas  e

Similares do Estado de Minas Gerais – Sindijori – MG –;

IV – um representante do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de

Minas Gerais;

V – um representante do Conselho Estadual de Comunicação;

VI – um representante da Associação Mineira de Rádio e Televisão – Amirt –;

VII – um representante da Associação Mineira dos Representantes de Veículos de

Comunicação – Amirve.

§ 2º – As entidades a que se referem os incisos III a VII do § 1º indicarão seus

representantes no prazo de trinta dias contados da data da solicitação oficial.

§ 3º – A função de membro da comissão a que se refere o § 1º deste artigo é

considerada de relevante interesse público e será exercida sem ônus para o Estado.”.

Art. 3º – O art. 7º da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, passa a vigorar

com a inclusão do seguinte inciso:

“Art. 7º – (...)

VI  –  relação das  campanhas publicitárias  e  tipos  de mídia  utilizados  com seus

respectivos valores e quantidades.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Constituição da República, em seu art. 24, inciso II, estabelece que

compete  à  União  e  aos  Estados  legislar  concorrentemente  sobre  orçamento,
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aduzindo em seu § 2º que a competência da União para legislar sobre normas gerais

não  exclui  a  competência  suplementar  dos  Estados.  É,  portanto,  competente  o

Estado  membro  para  estabelecer  normas  gerais  sobre  matéria  orçamentária,

devendo  fazê-lo  por  meio  de  lei  complementar  e  estando  autorizada,  pela

Constituição da República, a iniciativa parlamentar no processo legislativo. Destarte,

tem-se  o  intuito  de  estabelecer  regra  que  norteie  os  gastos  com  a  publicidade

institucional, também chamada divulgação governamental, na administração direta e

indireta do Estado, estabelecendo-se limites e impedindo os abusos.

O próprio Tribunal de Contas do Estado – TCE – constatou um excesso de gastos

com publicidade quando analisou a prestação de contas do governador, em 2004.

Segundo o  TCE,  as  despesas  do  Poder  Executivo  em 2004  ultrapassaram  em

106,5%  as  realizadas  em  2003.  No  exercício  de  2005,  o  gasto  foi  ainda  maior,

R$67.200.000,00  só  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional,  numa

evolução de 168% em relação a 2003.

No plano nacional, a CPI dos Correios apurou os gastos com publicidade através de

agências  de  propaganda  como  uma  das  principais  ferramentas  facilitadoras  da

corrupção na União, nos Estados e nos Municípios. Uma das sugestões contidas no

relatório da CPI é a regulamentação desse tipo de gasto nos moldes da proposta ora

apresentada, com intuito de coibir abusos nos gastos orçamentários com publicidade.

É,  portanto,  objetivo deste  projeto  estabelecer  regra que norteie  os  gastos  com

publicidade, impondo limites e impedindo abusos. Ocorrerá também a diminuição dos

gastos estatais, fazendo vigorar o Princípio Constitucional da Moralidade, que envolve

o dinheiro público, pela transparência nos procedimentos.

Essa  medida  a  ser  implementada  levaria  a  administração  a  responder  com

probidade em relação às práticas orçamentárias.

Assim, pela  importância da matéria  aludida,  contamos com o apoio dos ilustres

deputados desta Casa para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.996/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 585/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha das

Porteiras, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Vazanteiros da Ilha das Porteiras, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha das Porteiras é uma

sociedade civil sem fins lucrativos e com prazo indeterminado, com sede e foro no

Município de São Francisco.

Entre  os  objetivos  da  entidade  estão  o  apoio  e  a  assistência  a  crianças,

adolescentes, jovens e adultos carentes e em situação de risco e às  pessoas da

terceira  idade,  com  vistas  a  promover  a  proteção  da  saúde  da  família,  da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice. A associação realiza ações

comprometidas com campanhas de prevenção de doenças, além de promover, na

comunidade, atividades de segurança alimentar, combatendo a fome e a pobreza por

meio da criação de hortas e roças comunitárias ou formação de grupos de pequenos

produtores, o que gera emprego e renda. Atua, ainda, na integração no mercado de

trabalho, com a promoção de cursos profissionalizantes, na reabilitação de pessoas

com deficiência, na divulgação da cultura e do esporte, na produção de artesanato e

alimentação alternativa, desenvolvidas pelo grupo de jovens, pelo grupo de mães e

pela comunidade, bem como na proteção do meio ambiente.

É importante salientar, por fim, que a entidade presta serviço gratuito, permanente e

sem discriminação de clientela nos projetos, nos programas, nos benefícios e nos

serviços de assistência social, priorizando as ações voltadas para assistência social.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.997/2015

Torna obrigatória a apresentação de resultado de exame oftalmológico das crianças

que se matriculam na 1ª série do ensino fundamental nas escolas das redes estadual

e particular, na forma que menciona.

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Toda criança, em seu ingresso no 1º ano do ensino fundamental na escola

pública ou particular do Estado, deverá apresentar resultado de exame oftalmológico

completo no prazo de sessenta dias a partir da data da matrícula.

Art.  2º  – A escola deverá,  no  ato da matrícula,  verificar  a  prévia  realização do

exame de vista da criança a ser matriculada e, caso não tenha sido feito, garanti-lo

por meio de solicitação da instituição, em papel timbrado, aos serviços de assistência

social e saúde disponíveis.

Art.  3º – O teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho não será considerado

exame de vista da criança para os efeitos desta lei.

Art. 4º – Não haverá despesas adicionais referentes a esta lei, por já contarem o

Estado e os municípios  com profissionais  habilitados para a realização do exame

previsto no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Arlen Santiago

Justificação: Segundo dados do programa de alfabetização solidária do Ministério

da Educação, 22,9% dos casos de evasão escolar no Brasil acontecem por conta de

problemas de visão.

A dificuldade  para  enxergar  pode  se  transformar  em  um  grande  obstáculo  no

caminho rumo à aprendizagem. Um problema quase sempre de solução simples –

como o uso de óculos de correção, por exemplo – muitas vezes ultrapassa a questão

de saúde e chega às salas de aulas. Deixar de ver com nitidez as letras na lousa ou

as indicações da professora à frente da turma, invariavelmente tira a atenção das
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crianças  do  que  está  sendo  ensinado,  ficando  aberto  o  espaço  para  a  falta  de

estímulo e até o abandono escolar.

Uma pesquisa recente feita pelo Instituto Penido Burnier, de Campinas, com 365

alunos dessa cidade, apontou que o baixo rendimento escolar estava ligado à falta de

óculos para 51 % das crianças.

Pelos motivos expostos, peço o apoio e o voto de meus pares para este importante

projeto de lei, pelo largo alcance social que representa.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Educação para

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

PROJETO DE LEI Nº 1.998/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 138/2011)

Declara de utilidade pública o Clube Port's Bikers de Porteirinha, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Clube Port's Bikers de Porteirinha,

com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O Clube Port's Bikers de Porteirinha é uma entidade civil fundada em

6/4/2001, sem fins lucrativos e econômicos, com sede nesse Município.

O objetivo dessa entidade é a prestação de serviços que possam contribuir para a

promoção da assistência e do bem-estar social e cultural de seus associados, através

de  atividades  de  assistência  nas  áreas  social,  médico-odontológica,  técnica,

recreativa e educacional, desenvolvidas mediante a integração ou a celebração de

convênio com qualquer entidade pública ou privada.

O Clube Port's Bikers de Porteirinha encontra-se em plena atividade, oferecendo

grandes benefícios à comunidade.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.999/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 141/2011)

Declara de utilidade pública o grupo Âncora Companhia de Teatro, com sede no

Município de Santa Bárbara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o grupo Âncora Companhia de Teatro,

com sede no Município de Santa Bárbara.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública o grupo

Âncora Companhia de Teatro, com sede no Município de Santa Bárbara. Fundado em

3/5/1999 pelos  integrantes do  grupo responsável  pela  Semana Santa  ao  vivo,  de

Santa  Bárbara,  o  referido  grupo  tem  como  finalidades,  entre  outras,  fazer

apresentações e promover apresentações de outros grupos e outras atividades afins,

e seus objetivos sociais  são divulgar  e desenvolver  o teatro e dar  mais ênfase à

cultura artística.

Considerando a  missão e  os  objetivos  da  entidade,  submeto  aos  meus  nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

– 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 2.000/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 130/2011)

Declara de utilidade pública  a Fundação Bertolusso,  com sede no Município  de

Curral de Dentro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Fundação Bertolusso, com sede no

Município de Curral de Dentro.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A Fundação Bertolusso,  constituída com objetivos não econômicos,

teve seu início em 5/5/2008, no Município de Curral de Dentro.

A finalidade da fundação é promover  o desenvolvimento comunitário  através da

realização  de  obras  de  melhoramentos,  de  atividades  assistenciais,  de

processamento de produtos agrícolas, do artesanato e de oficinas de trabalho, para a

melhoria da qualidade de vida e renda da família dos associados.

Consta também entre seus objetivos o reforço escolar de crianças, adolescentes e

adultos  carentes,  além  da  promoção  de  cursos  profissionalizantes,  como  os  de

bordado, corte e costura, crochê, pintura, computação e outros, encontrando-se em

plena atividade, prestando grandes benefícios à comunidade através de campanhas e

eventos, principalmente na área social.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.001/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 133/2011)

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Farina  do  Brasil  –  Creche  Oasis  de

Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Farina do Brasil – Creche

Oasis de Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  Instituto  Farina  do  Brasil  –  Creche  Oasis  de  Esperança  é  uma

entidade  com  personalidade  jurídica,  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de
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duração indeterminada, tendo por objetivo principal trabalhar pelo desenvolvimento

integral do educando, seguindo as inspirações do seu fundador, Dom João Antônio

Farina, cuja principal preocupação é a pessoa humana.

O instituto atende a 67 crianças, possibilitando que as mães possam trabalhar para

manterem  o  sustento  de  suas  famílias.  A característica  principal  do  trabalho  da

entidade é  a  educação de excelência,  desenvolvendo,  assim,  o  protagonismo da

própria criança e a consciência cidadã.  A fonte inspiradora central  de sua missão

educativa é o amor do coração de Cristo.

Conforme  documentação,  comprova-se  que  os  membros  de  sua  diretoria  são

pessoas reconhecidamente  idôneas e não recebem nenhum tipo  de  remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório  de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos  estaduais,  viabilizando  sua  finalidade  com  maior  facilidade,  ampliando  o

atendimento à comunidade em geral.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.002/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 137/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Wesleyana de Ação Social – Awas –, com

sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  declarada de utilidade  pública  a  Associação Wesleyana  de Ação

Social – Awas –, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Wesleyana de Ação Social – Awas – é uma sociedade
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civil sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado, com sede e foro no

Município de Visconde do Rio Branco.

Entre  os  objetivos  da  entidade  estão  o  apoio  e  a  assistência  a  crianças,

adolescentes, jovens e adultos carentes e em situação de risco e às  pessoas da

terceira idade. A associação realiza ações de promoção da saúde, educação, cultura,

defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, alimentação e capacitação

profissional. Ademais, promove junto à comunidade atividades que visam à promoção

do desenvolvimento econômico e social e ao combate à pobreza.

Insta salientar, por fim, que a entidade presta serviço gratuito e permanente, sem

nenhuma discriminação das pessoas a serem atendidas nos projetos, programas e

serviços de assistência social, sendo priorizadas as ações voltadas para a assistência

social.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.003/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 140/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Civil  Instituto Guaicuy – SOS Rio das

Velhas, 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 Civil Instituto Guaicuy –

SOS Rio das Velhas, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Civil Instituto Guaicuy – SOS Rio das Velhas, com sede no Município de

Belo Horizonte. Fundada em 20/6/2000, é uma associação civil autônoma de fins não

econômicos e com prazo de duração indeterminado. Tem como finalidades apoiar o
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Projeto  Manuelzão  e  projetos  afins  em  seus  objetivos,  promovendo  ações

socioambientais  na  Bacia  do  Rio  São Francisco  e  em outras  bacias  nacionais  e

internacionais.

Além disso, o Instituto Guaicuy – SOS Rio das Velhas tem finalidades associativas,

culturais  e  técnico-científicas  de  âmbito  regional,  nacional  e  internacional,  com  o

objetivo de  promover  ações  ambientais,  culturais,  educacionais  e assistenciais  na

Bacia do Rio das Velhas voltadas para a preservação e recuperação da bacia dentro

da ótica do desenvolvimento sustentável e da promoção da saúde e da cidadania.

Considerando a missão e os  objetivos da referida entidade,  submeto aos meus

nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

– 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 2.004/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 131/2011)

Declara de utilidade pública o Instituto da Melhor Idade, com sede no Município de

Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Instituto da Melhor Idade, com sede

no Município de Formoso.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  Instituto  da  Melhor  Idade  é  uma  entidade  com  personalidade

jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada e tem por

objetivo principal a promoção da qualidade de vida na terceira idade.

Assim,  o  Instituto  pretende  abrigar  os  idosos  do  município,  atender  às  suas

necessidades de alimentação e assistência médica, entre outras, e prestar serviços

como os de direcionamento para aposentadoria.

Conforme  documentação,  os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas
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reconhecidamente  idôneas  e  não  recebem  nenhum  tipo  de  remuneração  pelo

exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório  de utilidade pública é de extrema importância

para  a  instituição,  pois  somente  com  ele  poderá  firmar  parcerias  com  órgãos

estaduais  para  melhor  cumprir  sua  finalidade,  principalmente  no  que  se  refere  à

ampliação do atendimento à comunidade.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.005/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 143/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Jiu-Jitsu, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Jiu-

Jitsu, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Divinopolitana de Jiu-Jitsu, com sede no Município de

Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua

desenvolver a educação física em todas as suas modalidades e promover reuniões

de caráter esportivo-cívico-social e educativas em geral.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.
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– 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 2.006/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 128/2011)

Institui o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade, a ser concedido à

pessoa  jurídica  que  contribuir  para  a  assistência,  inserção  social  e  melhoria  da

qualidade de vida dos mineiros acima dos sessenta anos.

Parágrafo único – Constarão no selo a identificação do agraciado e o número e a

data desta lei, além dos dados característicos do selo.

Art. 2º – A pessoa jurídica agraciada com o selo poderá utilizá-lo na divulgação de

seus produtos e serviços.

Parágrafo único – O prazo de validade do selo será de um ano, a partir da data de

concessão.

Art. 3º – O selo será concedido nas seguintes graduações:

I – no Grau Prata, à pessoa jurídica que contribuir significativamente ou promover

campanhas de mobilização em favor de qualquer benefício ao idoso;

II – no Grau Ouro, à pessoa jurídica que contribuir ou mantiver instituições sem fins

lucrativos as quais atendam o idoso nas áreas de assistência social ou de saúde.

Art. 4º – A pessoa jurídica agraciada receberá o selo do governador do Estado ou

de seu representante, na presença do presidente do Conselho Estadual do Idoso.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O objetivo desta lei é incentivar novas ações de melhoria da qualidade

de vida do idoso e reconhecer o trabalho já feito por inúmeras empresas instaladas

no  Estado.  Essas  empresas  estarão  contribuindo  não  somente  para  melhores

condições aos idosos, mas também garantindo esperança, autoestima e longevidade
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para  a  população  mais  jovem  de  hoje,  incluindo  seus  funcionários,  que  terão

tranquilidade para o futuro.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.007/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 144/2011)

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  das  Associações  Comunitárias  de

Moradores da Região da Pampulha – Conapam – Creche Recanto da Laurinha, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  o  Conselho  das  Associações

Comunitárias de Moradores da Região da Pampulha – Conapam – Creche Recanto

da Laurinha, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O projeto de lei  em apreço visa a declarar de utilidade pública o o

Conselho das Associações Comunitárias de Moradores da Região da Pampulha –

Conapam – Creche Recanto da Laurinha, com sede no Município de Belo Horizonte.

Fundada  em  março de  2005,  tem  como objetivo  principal  elaborar  projetos  em

busca  da  melhoria  das  condições  de  vida  da  comunidade,  criando  soluções  que

possibilitem o desenvolvimento social,  econômico, educacional,  artístico e cultural.

Preocupa-se com o amparo à infância, à juventude e à velhice, promovendo o lazer, a

preservação do meio ambiente, campanhas beneficentes em geral, proporcionando o

aperfeiçoamento profissional da população local, celebrando parcerias com entidades

públicas e privadas, sempre visando ao bem-estar comum e ao interesse coletivo.

Considerando a  missão e  os  objetivos  da  entidade,  submeto  aos  meus  nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.008/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 125/2011)

Autoriza o governo do Estado a criar o Programa de Financiamento para Aquisição

de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal por Produtores Rurais no Estado

– Pró-Reserva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o governo do Estado autorizado a criar o Programa de Financiamento

para Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal por Produtores

Rurais no Estado de Minas Gerais – Pró-Reserva –, em conformidade com a lei que

dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de uso alternativo

do solo no Estado.

Art. 2º – O Pró-Reserva tem por objetivo estabelecer linha de crédito própria, de

modo a viabilizar o cumprimento de dispositivo legal do Código Florestal Brasileiro

pelos produtores rurais.

Parágrafo único – O financiamento deverá cobrir também custos de regularização

da área destinada a reserva legal, seja na própria área da propriedade ou em área

adquirida para essa finalidade.

Art. 3º – A coordenação do Pró-Reserva fica subordinada à Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  –  Semad  –,  de  acordo  com

regulamentação por decreto.

Art.  4º  –  O  governo  do  Estado  estabelecerá  linha  de  crédito  própria  para

implantação do programa, cujas normas e obrigações se enquadram no modelo de

incentivo  ao  agricultor  para  produzir  dentro  do  conceito  de  desenvolvimento

sustentável.

Art. 5º – O financiamento terá prazo de quinze anos para amortização e três de

carência, livre de taxas de juros e de administração, uma vez que o objetivo básico é

de caráter social, compatibilizando a conservação dos recursos naturais com o uso

econômico da propriedade.

Art. 6º – O agricultor que não tiver condições de reservar área de 20% (vinte por

cento)  da extensão de sua propriedade para constituição da reserva legal  poderá

adquirir  área  em  outra  localidade,  desde  que  esteja  na  mesma  microbacia
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hidrográfica onde se localize sua propriedade agrícola e seja equivalente em termos

de importância ecológica e extensão.

Art. 7º – O Estado poderá mapear áreas na microbacia hidrográfica de interesse

para a preservação da biodiversidade local, a fim de que se constituam condomínios

de reserva legal.

Art. 8º – As propriedades que não tiverem 20% (vinte por cento) da área reservados

e em que a área que se pretender reservar estiver em produção terão o prazo de

cinco anos para regularizar a situação.

Art. 9º – Como fontes de recursos para execução do programa, o governo poderá

usar receitas parciais de multas aplicadas pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF –,

pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam – e pela Fundação Estadual do

Meio Ambiente – Feam –, além das oriundas da Lei nº 13.502, de 30/5/1997, da Lei nº

13.194,  de  29/1/1999,  e  do  Funderur,  entre  outras,  podendo  também  buscar

financiamento em organismos internacionais.

Art. 10 – Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a contar da data de

sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O Código Florestal Brasileiro exige que o agricultor reserve 20% de

sua  área  para  constituição  da  chamada  reserva  legal.  Ocorre  que  muitas

propriedades não têm condições de atender a essa exigência, principalmente quando

o terreno está ocupado com cultura permanente, o que dificulta a eliminação de parte

da lavoura para se formar uma reserva. Além disso, é elevado o custo financeiro de

sua formação, mesmo porque os agricultores encontram-se descapitalizados e com

dificuldades para executarem gastos extemporâneos.

Em  face  de  dispositivos  legais,  os  agricultores  não  podem  comercializar  a

propriedade nem mesmo contrair empréstimo bancário para aquisição de insumos ou

comercialização  da  safra  caso  não  apresentem  a  averbação  da  área  relativa  à

reserva legal.

No entanto, já existe um consenso no Ministério Público quanto à possibilidade de o
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agricultor adquirir uma área na mesma microbacia hidrográfica onde se localize sua

propriedade, atendendo assim às disposições legais do Código Florestal Brasileiro.

A reserva legal, considerada necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à

conservação  e  reabilitação  dos  processos  ecológicos,  à  conservação  da

biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas, é um benefício para

toda a sociedade. Assim, o custo da melhoria das condições do ar e da água não

deverá recair  somente sobre o produtor  rural.  A sociedade como um todo deverá

pagar por isso, sendo pois o programa de caráter social, de custo social, bancado

pelo governo.

Com ele, o Estado criaria condições de incentivar os agricultores, bem como de dar-

lhes amparo para atender à legislação vigente, apoiando a produção agropecuária,

fonte de emprego, de renda e de arrecadação.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.009/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 145/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pastoral da Saúde do Bairro

São Cosme – ACPSBSC –, 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 Comunitária Pastoral da

Saúde do Bairro São Cosme – ACPSBSC –, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade pública estadual

a Associação Comunitária Pastoral da Saúde do Bairro São Cosme – ACPSBSC –,

com sede no Município de Santa Luzia. Entidade sem fins lucrativos, foi fundada em

março de 1986 e tem como finalidades promover a mais ampla integração entre os

moradores da comunidade, visando a incentivar a todos na luta por seus direitos;

promover e divulgar debates de interesse comunitário; prestar ajuda aos moradores
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da comunidade no que lhe competir; desenvolver atividades na área de educação,

esportes e cultura.

Além  disso,  tem  como  objetivo  desenvolver  projetos  de  ajuda  às  famílias  ou

pessoas de baixa renda da comunidade,  que necessitem de reforma de moradia;

desenvolver projetos por melhores condições de vida, habitação, higiene, educação,

saúde, transporte e segurança da comunidade.

A ACPSBSC visa, além disso, a estimular a solidariedade comunitária, inclusive o

trabalho em mutirão e carrear recursos públicos ou privados para desenvolver seu

trabalho social.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  entidade  não  fará  nenhuma

discriminação de raça, cor, sexo ou religião, pretendendo, ainda, construir sede social

para desenvolvimento das atividades inerentes aos seus objetos.

Considerando a  missão e  os  objetivos  da  entidade,  submeto  aos  meus  nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.010/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 117/2011)

Acrescenta artigo à Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 13.771, de 1º de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 33-A:

“Art. 33-A – Enquanto não forem instituídas as áreas de proteção e controle a que

se refere o art. 12, a outorga do direito de uso e a concessão de licenças ambientais

para fins de captação de águas subterrâneas por poços tubulares ou por qualquer

outro  meio,  até  mesmo  das  nascentes  naturais,  em  um  raio  de  30km  (trinta

quilômetros) do perímetro das estâncias hidrominerais, para a produção de águas a

serem  dessalinizadas  ou  salinizadas,  visando  a  sua  comercialização,  serão

precedidas de audiência pública dos órgãos e das entidades estaduais competentes e

do  empreendedor  com  a  população  e  o  poder  público  municipal  da  estância
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hidromineral  diretamente  afetada,  exceto  quando  destinadas  ao  abastecimento

público.

§ 1º – Os órgãos e as entidades competentes promoverão, no prazo de (cento e

oitenta) dias contados da data de publicação desta lei, audiência pública destinada à

avaliação dos empreendimentos que se utilizam dos processos referidos no  caput

deste artigo cabendo ao empreendedor apresentar estudo técnico sobre os impactos

das captações nos mananciais que abastecem as estâncias hidrominerais, elaborado

por  instituto  de  pesquisa  vinculado  a  universidade  ou  ao Estado,  e  por  empresa

privada,  prestadora de serviço,  que assine termo de compromisso assegurando a

independência de seu laudo em relação ao empreendedor.

§  2º  –  As  audiências  públicas  serão  convocadas  com  antecedência  mínima de

(trinta) dias da data de sua realização.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O projeto em pauta tem, como intuito primordial, a preservação dos

aqüíferos e das nascentes nas estâncias hidrominerais do Estado, patrimônio cultural,

turístico e natural da sociedade mineira. A exploração de recursos hídricos próxima às

estâncias, sem um controle rigoroso por parte do poder público, pode comprometer

seriamente a recarga dos aqüíferos. Além desse problema grave, é preciso adotar

medidas  com  vistas  a  impedir  o  uso  do  nome  das  cidades  que  abrigam  essas

estâncias nos rótulos de produtos – como a água desmineralizada, por exemplo – por

empresas privadas.  Com isso,  a cidade hidromineral  está patrocinando,  de forma

indireta, a iniciativa privada, e o consumidor é induzido a erro. Marcas como águas

minerais São Lourenço, Caxambu e Cambuquira, entre outras, têm tradição, história e

são, na verdade, um dos maiores patrimônios dessas comunidades. Dessa forma, o

que está ocorrendo é a utilização indevida das expressões que cunham e identificam

essas  cidades,  no  Brasil  e  no  exterior,  pela  excelência  das  águas  mineiras  que

possuem, cujas  propriedades são reconhecidas até  mesmo pelos  seus  benefícios

medicinais.

Todas  as  estâncias  devem  merecer  do  poder  público  tratamento  especial,  com
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programas voltados para a preservação ambiental, para o desenvolvimento e para a

preservação da vida, da economia e do processo de desenvolvimento dos municípios

que as abrigam e das regiões em que elas estejam inseridas, fundamentalmente a

região  sul  que possui  as  mais  importantes  estâncias  hidrominerais  do  País,  com

fontes de águas famosas por seus efeitos curativos e benéficos à saúde humana.

Entre  as  principais  cidades  onde  se  encontram  essas  fontes  naturais  estão  os

Municípios  de  São  Lourenço,  Caxambu  e  Poços  de  Caldas.  Outras  estâncias

hidrominerais de relevante importância no Estado são Araxá, Cambuquira, Lambari,

Caldas,  Jacutinga,  Passa  Quatro,  Fervedouro,  Patrocínio  e  Andradas.  Além  da

preocupação  explícita  com  a  preservação  ambiental,  a  nossa proposição objetiva

também a manutenção que tanto se almeja do potencial  turístico em nosso País.

Acreditamos que devem se empenhar nesse propósito todos os Poderes, em todos

os níveis hierárquicos, como "obrigação" a eles legada pela Carta Magna.

–  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 2.011/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 127/2011)

Estabelece a Política Estadual da Pessoa com Deficiência para o Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei estabelece a Política Estadual da Pessoa com Deficiência para o

Estado  de  Minas  Gerais,  consolidando  as  normas  que  asseguram  seus  direitos

individuais e coletivos.

Art.  2º  – Considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de estruturas ou

funções  fisiológicas,  psicológicas,  neurológicas  ou  anatômicas  que  gerem

incapacidade  para  o  desempenho  das  atividades  da  vida  diária,  agravada  pelas

condições de  exclusão e  vulnerabilidade social  a  que as pessoas nessa situação

estão submetidas.

Art. 3º – Para os fins desta lei, considera-se:

I – deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do

corpo  humano,  acarretando  o  comprometimento  das  funções  físicas,  exceto  as
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deformidades  estéticas  e  as  que  não produzem dificuldades  para  o  desempenho

dessas funções;

II – deficiência auditiva: perda parcial ou total da acuidade auditiva, variando de

graus e níveis na forma seguinte:

a) de 25 a 40 decibéis – surdez leve;

b) de 41 a 55 decibéis – surdez moderada;

c) de 56 a 70 decibéis – surdez acentuada;

d) de 71 a 90 decibéis – surdez severa;

e) acima de 91 decibéis – surdez profunda;

f ) anacusia;

III – deficiência visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho,

após  a  melhor  correção,  ou  campo  visual  inferior  a  20º  (tabela  de  Snellen),  ou

ocorrência simultânea de ambas as situações;

IV – deficiência mental: funcionamento intelectual inferior à média, com limitações

associadas a duas ou mais áreas das habilidades adaptativas como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização dos bens e dos equipamentos comunitários;

e) saúde e segurança;

f ) habilidades acadêmicas;

g ) lazer;

h ) trabalho;

V – deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.

Parágrafo  único  –  Considera-se  pessoa  com  deficiência  aquela  que  apresenta

quaisquer das condições descritas neste artigo, desde que não seja possível fazer

reverter  com  sucesso  o  quadro  de  vulnerabilidade  apresentado,  por  meio  das

medidas  recuperativas  disponíveis,  mesmo  quando  lhe  faltar  acesso  a  essas

medidas.

Art. 4º – São objetivos da Política Estadual da Pessoa com Deficiência:
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I  –  assegurar  o  pleno  exercício  da  cidadania,  garantindo  direitos  individuais  e

coletivos e combatendo o preconceito e a marginalização;

II – proporcionar o acesso à informação e à convivência e a inclusão social;

III – assegurar o acesso da pessoa com deficiência a iniciativas governamentais e

serviços públicos fundamentais nas áreas de educação, saúde, trabalho, edificação

pública,  transporte,  habitação,  cultura,  esporte  e  lazer,  com atendimento  de  suas

necessidades especiais;

IV  –  promover  medidas  que  visem  à  qualificação  profissional  e  à  criação  de

empregos e que privilegiem atividades econômicas com absorção de mão-de-obra de

pessoas com deficiência, criando oportunidades de habilitação, reabilitação, formação

profissional e inserção no mundo do trabalho;

V  –  estabelecer  programas  de  prevenção  de  deficiência  e  eliminação  de  suas

causas;

VI – articular órgãos públicos, entidades privadas e organismos internacionais para

a implementação desta política;

VII – viabilizar a participação de pessoas com deficiência na implementação desta

Política, por intermédio de suas entidades representativas;

VIII  – garantir  o efetivo atendimento às pessoas com deficiência, sem cunho de

protecionismo.

Art. 5º – Fica instituído o Dia Estadual de Luta das Pessoas com Deficiência, a ser

celebrado  no  dia  21  de  setembro,  quando  serão  promovidas  atividades  que

contribuam para conscientização das necessidades das pessoas com deficiência e de

sua inclusão na sociedade.

Art.  6º  –  As  edificações  e  os  espaços  públicos  de  órgãos  e  entidades  das

administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado deverão

adequar-se, no prazo máximo de três anos a contar da vigência desta lei, às normas

da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT  –  que  tratam  sobre

acessibilidade.

Parágrafo único – As rampas, quando utilizadas, deverão apresentar declividade

máxima de 8,33°.

Art. 7º – Os órgãos e as entidades públicas deverão reservar e sinalizar no mínimo
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1% (um por cento) de suas vagas para estacionamento e parada de veículos que

transportam  pessoas  com  mobilidade  reduzida,  garantida  pelo  menos  uma vaga,

quando não se possa, pelo percentual apresentado, obter-se número inteiro.

Art. 8º – A construção, a ampliação ou a reforma de edifícios do poder público e

privados destinados ao serviço de uso coletivo deverão ser executadas de modo a

que  sejam  ou  se  tornem  acessíveis  às  pessoas  com  deficiência  e  mobilidade

reduzida.

§ 1º – Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, na construção, na ampliação

ou na reforma de edifícios do poder público e de edifícios privados destinados ao

serviço  de  uso  coletivo,  deverão  ser  observados  os  seguintes  requisitos  de

acessibilidade:

I  – reserva de vagas de estacionamento de veículos  para uso de pessoas com

deficiência  e  mobilidade  reduzida,  próximas  ao  acesso  à  edificação  com  largura

mínima de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), na seguinte proporção em

relação ao número mínimo de vagas exigido:

a) até cem vagas, uma por vinte e cinco, ou fração;

b) de cento e uma a trezentas vagas, quatro pelas cem primeiras, acrescidas de

uma para cada cinquenta excedentes;

c) acima de trezentas vagas, oito pelas trezentas primeiras, acrescidas de uma para

cada cem excedentes;

II  –  pelo menos um dos acessos ao interior  da edificação deverá estar livre de

barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade

da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida;

III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente as

dependências e os serviços dos edifícios, entre si e com o exterior, deverá cumprir os

requisitos de acessibilidade de que trata esta lei;

IV  –  os  edifícios  deverão  dispor  no  mínimo  de  um  banheiro  acessível  por

pavimento,  distribuindo-se  seus  equipamentos  e  acessórios  de  maneira  a  que

possam ser utilizados por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

V – as informações disponíveis nas portas de acesso e nas demais dependências

deverão ser disponibilizadas por legenda em braille;
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VI  –  os  elevadores  terão  suas  portas  de  entrada e  botões  internos  e  externos

marcados em braille, com os números dos respectivos andares e com informações

sonoras em “viva voz”, atendidos aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:

a) percurso acessível que ligue as unidades privativas com o exterior  e com as

dependências de uso comum;

b) cabine de elevador e respectiva porta de entrada acessíveis às pessoas com

deficiência e mobilidade reduzida;

Art. 9º – Fica assegurado às pessoas cegas e com baixa visão acompanhadas de

cães-guias o ingresso e a permanência em qualquer local de propriedade de órgãos e

entidades das administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes do

Estado,  sem  discriminação  quanto  ao  uso  de  entrada,  elevador  principal  ou  de

serviço.

§ 1º – O cão-guia deverá portar identificação, e a pessoa cega ou com baixa visão

deverá apresentar, quando solicitado, o comprovante de habilitação e de sanidade do

animal, expedido por órgão ou instituição credenciados.

§ 2º – Será considerada violação dos direitos humanos a restrição do acesso de

pessoas cegas ou com baixa visão aos locais a que outras pessoas têm direito ou

permissão de acesso, sendo passível de interdição o estabelecimento.

Art.  10  –  Os equipamentos  de  informática das  administrações  públicas  direta  e

indireta dos Poderes do Estado deverão ser adaptados com programas especiais,

ampliadores  de  tela,  sintetizadores  de  voz,  impressoras  e  conversores  braille,

especialmente nas escolas e nas bibliotecas públicas .

Art. 11 – O poder público deverá respeitar as normas e regras de acessibilidade

para criação e manutenção de páginas  eletrônicas que possibilitem a navegação,

utilização de serviços, acesso às informações e gráficos na Internet, tendo em vista

os usuários cegos ou com outras deficiências que demandem recursos especiais.

Art.  12  –  Os  veículos  de  transporte  coletivo  intermunicipal,  quando  de  sua

substituição, deverão obedecer aos seguintes critérios:

I  –  ônibus  com  acesso  em  nível  sem  degraus,  como  piso  baixo,  elevador  ou

qualquer outro meio que permita o embarque e o desembarque com autonomia e

segurança;
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II  – reserva de lugares para cadeira de rodas e de assentos para pessoas com

mobilidade reduzida.

Art.  13  –  Fica instituída  a  gratuidade para  pessoas com deficiência,  no  Serviço

Público de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de Minas

Gerais.

§ 1º – O benefício será utilizado como um dos instrumentos da política estadual de

inclusão das pessoas com deficiência.

§ 2º – Os recursos serão provenientes do usuário pagante, da receita oriunda da

arrecadação líquida da publicidade nos veículos utilizados no serviço de que trata o

caput deste artigo e de outras fontes de custeio que venham a ser instituídas.

§ 3º – As categorias beneficiadas e as condições para obtenção e utilização da

gratuidade  no  serviço  de  que  trata  o  caput deste  artigo,  incluída  a  extensão do

benefício  ao  acompanhante,  serão  definidas  em  decreto,  a  partir  de  critérios

elaborados  por  Comissão  Técnica,  presidida  pelo  Conselho  Estadual  da  Pessoa

Portadora de Deficiência e formada por:

I – cinco representantes das pessoas com deficiência, sendo:

a) um representante das pessoas com deficiência auditiva;

b) um representante das pessoas com deficiência física;

c) um representante das pessoas com deficiência mental;

d) um representante das pessoas com deficiência visual;

e) um representante dos prestadores de serviço;

II – cinco representantes do Executivo Estadual, sendo:

a)  dois  representantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  e

Esportes;

b)  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana;

c) um representante da Secretaria de Estado da Educação;

e) um da Secretaria de Estado da Saúde;

f) um representante do DER-MG.

§ 4º – Até que seja editado o decreto regulamentador, a concessão do benefício de

que trata o “caput” deste artigo será baseada em portarias do DER-MG.
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§ 5º – A Comissão Técnica de que trata o § 3º deverá ser constituída no prazo

máximo de trinta dias contados da publicação desta lei.

Art. 14 – O poder público estimulará a formação de profissionais especializados em

transcrição para o sistema braille e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – Libras

–, priorizando os servidores estaduais.

Parágrafo único – O poder público deverá assegurar o conhecimento e a difusão da

Língua Brasileira de Sinais – Libras – e do sistema braille, bem como a provisão de

recursos  tecnológicos  e  de  equipamentos  que  favoreçam  o  atendimento  às

necessidades  educacionais  específicas  de  alunos  com  deficiências  sensoriais,

motoras ou múltiplas, nas escolas públicas estaduais.

Art.  15 – Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens gerados no

Estado adotarão medidas técnicas para permitir  o uso de sinais e demais opções

técnicas, visando a garantir às pessoas surdas o acesso à informação.

Art. 16 – O poder público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das

agências de financiamento, fomentará programas com as seguintes finalidades:

I  – promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e à prevenção de

deficiência;

II – desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para a

pessoa com deficiência;

III – especialização de recursos humanos em acessibilidade e comunicação.

Art.  17  –  As  administrações  públicas  direta  e  indireta  destinarão,  anualmente,

dotação orçamentária para as adaptações,  eliminações e supressões de barreiras

arquitetônicas existentes nos edifícios públicos de sua propriedade e naqueles que

estejam sob sua administração ou uso.

Parágrafo único – A implementação das medidas referidas no “caput” deste artigo

deverá ser iniciada partir do primeiro ano da vigência desta lei.

Art. 18 – O poder público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas

à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à

acessibilidade e à integração social da pessoa com deficiência.

Art.  19  –  As  disposições  desta  lei  aplicam-se  aos  edifícios  ou  aos  imóveis

declarados  de  valor  histórico-cultural,  desde  que  as  modificações  necessárias

observem a legislação pertinente.
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Art. 20 – O órgão ou a entidade responsável pela política habitacional do Estado

deverá reservar para pessoas com deficiência permanente 10% de suas unidades

estaduais, originárias de programas desenvolvidos e financiados pelo poder público

estadual  ou que contenham recursos orçamentários do Estado,  em parcerias com

outras fontes, seja federal, seja municipal, seja organizações não governamentais.

Art. 21 – Os órgãos e as entidades das administrações públicas estaduais direta e

indireta responsáveis pela saúde deverão dispensar tratamento prioritário e adequado

sem prejuízo de outras, às seguintes medidas:

I  –  promoção de ações  preventivas,  de  detecção precoce e  de tratamento  das

doenças causadoras de deficiências e outras potencialmente incapacitantes;

II  –  desenvolvimento  de  programas  especiais  de  prevenção  de  acidentes

domésticos,  de  trabalho,  de  trânsito  e  outros,  bem  como  o  desenvolvimento  de

programas para tratamento adequado aos acidentados;

III – implantação e implementação no Sistema Único de Saúde – SUS – de redes

de serviços regionalizados, descentralizados e hierarquizados em crescentes níveis

de complexidade, voltadas ao atendimento à saúde, à habilitação e à reabilitação das

pessoas com deficiência, de forma articulada entre as políticas sociais e em caráter

intersetorial;

IV  –  garantia  de  acesso das  pessoas  com deficiência  aos  estabelecimentos  de

saúde,  públicos  e  privados  ou filantrópicos,  e  de  adequado  tratamento,  conforme

normas técnicas e condutas apropriadas;

V – garantia  de atendimento domiciliar  de saúde à pessoa com deficiência não

internada e impossibilitada de acesso a unidade de atendimento;

VI – investimento na formação e na atuação de agentes comunitários e nas equipes

de saúde da família, baseado em pesquisa da realidade, visando à disseminação de

práticas e estratégias de reabilitação referenciada na comunidade.

§ 1º – Para efeito dessa lei, prevenção compreende as ações e medidas orientadas

a evitar  as  causas  das deficiências,  bem como sua progressão ou derivação por

outras incapacidades.

§  2º  –  A  deficiência  deve  ser  diagnosticada  e  caracterizada  por  equipe

interdisciplinar de saúde para fins de concessão de benefícios e serviços.
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§ 3º – As ações referidas neste artigo serão executadas por instituições públicas,

assim como rede conveniada e contratada, devidamente credenciada pelo Sistema

Único de Saúde – SUS.

Art.  22 – É beneficiária  do processo de habilitação e reabilitação a pessoa que

apresenta deficiência,  qualquer  que seja sua natureza,  agente  causal  ou  grau de

severidade.

§ 1º – Entende-se por habilitação o processo global e contínuo de duração ilimitada,

com  o  objetivo  de  proporcionar  às  pessoas  com  deficiência,  através  de  ações

intersetoriais, o alcance de níveis de desenvolvimento pessoal necessário à uma vida

socialmente participativa ou produtiva.

§ 2º – Considera-se reabilitação o processo com reavaliação periódica, desde que

necessária,  destinado  a  permitir  que  a  pessoa  com  deficiência  alcance  o  nível

funcional – físico, mental e sensorial – no seu contexto social, com independência,

autonomia e melhoria da qualidade de vida.

Art. 23 – Incluem-se na assistência integral à saúde da pessoa com deficiência, a

concessão de próteses, órteses, inclusive bolsas coletoras e materiais auxiliares e a

utilização de outros recursos necessários à sua habilitação e reabilitação.

Art.  24  –  A  Política  de  Assistência  Social  tem  por  objetivos,  entre  outros,  a

elaboração e  a  execução  de programas  e  projetos,  a  prestação  de serviços  e  a

concessão de benefícios voltados para a proteção, a habilitação, a reabilitação da

pessoa com deficiência, a promoção de sua inclusão na vida comunitária e no mundo

do trabalho, bem como a dos membros de sua família.

Art.  25  –  O  atendimento  da  Política  de  Assistência  Social  às  pessoas  com

deficiência e a seus familiares reger-se-à pelos seguintes princípios e diretrizes:

I – respeito à dignidade do cidadão, sua autonomia, sua diferença e potencialidade

e seus direitos a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar

e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidades;

II – igualdade de direito de atendimento sem nenhuma discriminação;

III – informação ampla dos serviços e dos benefícios, dos programas e dos projetos,

bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e critérios para sua concessão.
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IV – implantação e implementação de uma rede de atendimento que garanta as

condições necessárias à inclusão da pessoa com deficiência;

V – garantia de ações básicas centradas nas necessidades e nas potencialidades

das pessoas com deficiência;

VI – primazia da responsabilidade do Executivo na condução da Política;

VII – organização das ações básicas de forma intersetorial e descentralizada.

Parágrafo  único  –  As  ações  básicas  estarão  integradas  na  Política  Pública  de

Assistência Social  e submetidas ao controle do Conselho Estadual  de Assistência

Social e do Conselho Estadual de Pessoa Portadora de Deficiência.

Art. 26 – Constitui-se campo de ação da Assistência Social:

I  –  promoção de  acesso  à  rede  de atendimento  e  garantia  de  equiparação de

oportunidades no mundo do trabalho;

II – provisão de benefícios, serviços, programas e projetos para suprir necessidades

básicas;

III – normatização, fiscalização e controle da prestação de serviços assistenciais;

IV – qualificação de recursos humanos no atendimento às pessoas com deficiência;

V – garantia de acolhimento em moradias temporárias e, no caso de crianças, com

observância do Estatuto da Criança e do Adolescente;

VI – promoção e incentivo de campanhas e projetos educativos de valorização das

potencialidades  das  pessoas  com  deficiência,  de  combate  ao  preconceito  e  à

discriminação, de forma intersetorial;

VII – garantia de condições efetivas para habilitação e reabilitação social da pessoa

com deficiência.

Art.  27  –  As  ações  no âmbito  da  Assistência  Social  visarão prioritariamente  às

crianças e aos adolescentes, assegurando a participação de sua família;

Art.  28  –  Consideram-se  responsabilidades  da  Assistência  Social  as  seguintes

ações básicas:

I – apoio, informação, orientação e encaminhamento;

II – requerimento de Benefício de Prestação Continuada e eventuais, buscando a

inclusão social do beneficiário em programas de habilitação e reabilitação;
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III  –  desenvolvimento de serviços,  programas e projetos  de proteção especial  à

pessoa com deficiência em situação de abandono ou sem referência familiar;

IV – garantir a formação continuada dos prestadores de serviços, tendo em vista a

inclusão social;

V  –  criar  alternativas  de  qualificação  profissional,  garantindo  a  equiparação  de

oportunidades no mundo do trabalho;

VI  –  assegurar  o  acompanhamento  às  famílias  de  pessoas  com  deficiência

beneficiárias da Política Estadual de Assistência Social.

Art. 29 – Fica assegurada, no Sistema Estadual de Ensino, a inclusão escolar de

crianças,  jovens  e  adultos  portadores  de  deficiência,  em  todos  os  níveis  e

modalidades de ensino, garantindo-lhes o acesso, a permanência e uma educação de

qualidade.

Parágrafo único – A matrícula desses educandos será efetivada de acordo com a

região de moradia,  observando-se os parâmetros  e critérios  do cadastro geral  do

Estado.

Art.  30 – O atendimento educacional especializado dar-se-á, prioritariamente, no

âmbito  da  rede  pública  e,  de  forma  complementar,  por  meio  de  convênios  de

cooperação ou contratos, conforme legislação vigente.

Art. 31 – Fica assegurada a consecução de medidas e ações que possibilitem a

formação continuada em serviço dos educadores da rede pública estadual, tendo em

vista o atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos.

Art.  32 – Nos concursos públicos, ficam reservados às pessoas com deficiência

10% (dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do

quadro de pessoal das administrações direta e indireta do Estado.

§ 1º – Sempre que a aplicação do percentual de que trata este artigo resultar em

números  fracionários,  arredondar-se-á  a  fração  igual  ou  superior  a  0,5  (cinco

décimos) para o número inteiro subsequente e a fração inferior 0,5 (cinco décimos)

para o número inteiro anterior.

§ 2º – Quando da convocação dos concursados, sempre que for atingida a fração

das vagas reservadas previstas no § 1º desse artigo, convocar-se-á, imediatamente,

a pessoa com deficiência, conforme classificação.
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§ 3º – Os órgãos responsáveis pela realização de concurso ou processos seletivos,

deverão  viabilizar  mecanismos  e  opções  de aplicação  das  provas,  em  condições

diferenciadas com as necessidades específicas dos candidatos com deficiência, bem

como deverão garantir a sua acessibilidade ao local.

§ 4º – Se o número de candidatos com deficiência aprovados for inferior ao das

vagas  a  eles  reservadas,  devem  as  remanescentes  ser  ocupadas  pelos  demais

candidatos, obedecida a ordem de classificação.

Art. 33 – Compete ao poder público estadual criar, manter e implementar serviços

de habilitação e reabilitação profissionais, bem como apoiar iniciativas de órgãos não

governamentais,  que  visem  à  qualificação  profissional  e  à  inserção  produtiva  de

pessoas com deficiência no mundo do trabalho.

Parágrafo único – Entende-se por habilitação e reabilitação profissional, o processo

orientado a possibilitar que a pessoa com deficiência, a partir de identificação de suas

potencialidades laborativas, adquira o nível  de desenvolvimento profissional  que o

capacite para o ingresso e o reingresso no mundo do trabalho e a participação na

vida comunitária.

Art. 34 – A política estadual de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do

trabalho será implementada por meio das seguintes medidas:

I – reserva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência nas

licitações  para  comércio  em  logradouros  públicos,  concessões  e  permissões  de

serviço, respeitada a legislação pertinente, desde que a deficiência seja compatível

com a natureza da atividade a ser prestada;

II – intermediação para inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho,

através da adoção de procedimentos e apoios específicos;

III – fomento da ação de grupos, mediante trabalho em regime de economia familiar

ou comunitária.

Art. 35 – Os órgãos e as entidades das administrações públicas estaduais direta e

indireta  responsáveis  pela  cultura,  pelo  desporto,  pelo  turismo  e  pelo  lazer

dispensarão  tratamento  prioritário  e  adequado  ao  objeto  desta  lei,  com  vistas  a

viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:
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I  –  promover  o  acesso de pessoa  com deficiência  aos  meios  de  comunicação

social;

II – criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante:

a) participação da pessoa com deficiência em concurso de prêmios no campo das

artes e das letras,

b) exposição, publicações e representações artísticas de pessoa com deficiência;

III – incentivar as práticas desportivas formal e não-formal, como direito de cada

um, e o lazer como forma de promoção social;

IV – estimular meios que facilitem o exercício de atividades desportivas para pessoa

com deficiência e suas entidades representativas;

V – assegurar a acessibilidade às instalações desportivas dos estabelecimentos de

ensino;

VI – promover a inclusão de atividades desportivas para pessoa com deficiência na

prática da educação física, ministrada nas instituições de ensino públicas;

VII – apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com informações

adequadas à pessoa com deficiência;

VIII  –  estimular  a  ampliação  do  turismo  à  pessoa  com  deficiência  ou  com

modalidade reduzida,  mediante a  oferta de instalações hoteleiras  acessíveis  e  de

serviços adaptados de transporte.

Art.  36  –  Os  recursos  destinados  à  cultura  financiarão,  entre  outras  ações,  a

produção e a difusão artístico-cultural da pessoa com deficiência.

Parágrafo  único  –  Os  projetos  culturais  financiados  com  recursos  oriundos  de

programas especiais de incentivo à cultura deverão facilitar o livre acesso da pessoa

com  deficiência,  de  modo  a  possibilitar-lhe  o  pleno  exercício  dos  seus  direitos

culturais.

Art. 37 – Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes o

gerenciamento  dos  programas  e  eventos  destinados  às  pessoas  com  deficiência,

inclusive a promoção de torneios periódicos inter-regionais.

Art. 38 – O Poder Executivo poderá conceder incentivo a empresa privada que se

dispuser  a  contribuir  para a adaptação de praças e  a  promoção de programas e

eventos esportivos voltados para a pessoa portadora de deficiência.
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Art.  39  –  O poder  público  estadual  incentivará  as  entidades  representativas  de

pessoas  com  deficiência  a  manter  prioritariamente  programas  que  favoreçam  o

desenvolvimento  de  seus  associados,  nas  áreas  de  habilitação  e  reabilitação,

inclusão social, qualificação profissional, e atuem na defesa de seus direitos.

Art.  40  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  especial  para  o

atendimento de despesa decorrente da aplicação desta lei.

Art. 41 – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de

noventa dias contados da sua publicação.

Art. 42 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  a  estabelecer  a  política  da  pessoa  com

deficiência para o Estado de Minas Gerais. Esta proposta foi construída com várias

entidades que representam as pessoas com deficiência no Estado, por meio de várias

discussões  e  fóruns  específicos,  com  destaque  para  o  Sr.  Márcio  José  Ferreira,

Coordenador  da  Coordenadoria  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  Portadora  de

Deficiência  de  Belo  Horizonte,  representante  do  Fórum  Pró-Trabalho  de  Pessoas

Portadoras de Deficiência, tendo trabalhado por sete anos à frente da Coordenadoria

de Apoio à Pessoa Portadora  de Deficiência  em Betim  – CAAPD –,  entre outras

atribuições, sempre em defesa da inclusão social dos deficientes mineiros.

Este  projeto  não  tem  em  definitivo  a  pretensão  de  esgotar  as  discussões.

Pretendemos aprimorá-lo com a contribuição de cada Deputado e Deputada desta

Casa Legislativa, bem como com a contribuição de outras entidades que representam

as pessoas com deficiência  que  não foram contempladas durante  o  processo de

discussão  e  elaboração  deste  projeto  de  lei,  mas  que  certamente  trarão  suas

contribuições quando da tramitação do projeto nesta Assembleia, motivo pelo qual

contamos com o apoio e o voto dos nobres colegas parlamentares na discussão e na

aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.012/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 115/2011)

Dispões sobre a Política Estadual de Irrigação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A Política  Estadual  de  Irrigação  tem  como objetivo  o  aproveitamento

racional  de  recurso  de  água  e  solos  para  a  implantação  e  desenvolvimento  da

agricultura irrigada.

I – atender a função social e utilidade pública do uso da água e solos irrigáveis;

II – estimular técnicas de segurança às atividades agropecuárias, prioritariamente

nas regiões sujeitas a condições climáticas adversas;

III – fomentar condições que possam elevar a produção e a produtividade agrícolas;

IV – atuação principal ou supletiva do poder público na elaboração, financiamento,

execução, operação, fiscalização e acompanhamento de projetos de irrigação.

Art. 2º – A Política Estadual de Irrigação, rege-se pelos seguintes princípios:

I – utilização do uso do solo destinado a irrigação, com o intuito de trazer benefícios

aos produtores;

II – preferência por técnicas de irrigação de menor consumo de água por área;

III – integração entre as iniciativas e ações dos setores públicos e privados;

IV – integração com as políticas setoriais de saneamento, meio ambiente e recursos

hídricos, visando à utilização harmônica dos recursos naturais.

Art. 3º – A Política Estadual de Irrigação tem como objetivos:

I – contribuir para a geração de trabalho no campo;

II – colaborar para o aumento da produtividade dos irrigáveis;

III – promover a otimização do consumo da água;

IV – contribuir para o abastecimento do mercado interno e alimentos;

V – colaborar na prevenção da ocorrência de processos de desertificação;

Art. 4º – São diretrizes da Política Estadual de Irrigação:

I  –  promoção  da  agricultura  irrigada  em  articulação  com  as  demais  políticas

públicas setoriais;

II – estímulo a adoção de técnicas de gerenciamento geradoras de eficiência no

projeto de irrigação;
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III – fomento à transferência de tecnologia e à capacitação de recursos humanos,

para o desenvolvimento da agricultura irrigada.

Art. 5º – Os planos de irrigação serão plurianuais, com planejamento compatível

com o período de implantação de seus programas e projetos, e terão o seguinte teor:

I – diagnóstico das possíveis áreas de utilização de cultura irrigada, destacando-se

a existência e a localização de solos irrigáveis e a disponibilidade de água para a

irrigação;

II  –  indicação das culturas e das técnicas de irrigação mais  adequadas a cada

região;

III  –  estabelecimento  de  políticas  de  financiamento  e  incentivos  para  o  setor

privado.

Art.  6º  –  Os  planos  regionais  de  irrigação  serão  elaborados  em  conjunto  pelo

Estado e pelos Municípios diretamente envolvidos.

Art. 7º – Os projetos de irrigação poderão ser públicos privados ou mistos.

Art. 8º – A implantação de projetos de irrigação dependerá de prévio licenciamento

do órgão competente.

Parágrafo único – As instituições de crédito somente fornecerão financiamento ao

planejamento e à implementação de projetos de irrigação que já tenham obtido a

outorga a que se refere o deste artigo.

Art.  9º  –  O poder  público  oferecerá  linhas  de  crédito  para  o  financiamento  de

projetos privados de irrigação, com o período de carência, taxa de juros e prazo para

pagamento adequados à atividade.

Art. 10 – A implantação de projetos públicos de irrigação será efetuada com base

em um estudo que demonstre a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social do

empreendimento, levando-se em conta:

I – a utilização racional dos solos irrigáveis e seus recursos hídricos;

II – o levantamento de culturas e técnicas mais adequadas ao projeto;

III – o treinamento e a assistência técnica especializada aos irrigantes.

Art.  11  –  O  poder  público  estimulará  a  organização  dos  irrigantes  mediante  a

constituição de associações ou cooperativas de produtores.
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Art. 12 – Durante a fase de amortização do empreendimento, o órgão competente

promoverá a assistência técnica e o treinamento contínuo dos irrigantes.

Art.  13 – As áreas dos projetos  públicos e mistos de irrigação consideradas de

interesse social serão divididos em lotes familiares.

Parágrafo único – O lote familiar é indivisível e terá no mínimo área suficiente para

assegurar sua viabilidade econômica.

Art. 14 – A seleção de irrigantes familiares em projetos públicos de irrigação será

feito mediante procedimento no qual sejam considerados:

I – o grau de escolaridade;

II – a experiência com agricultura de irrigação;

III – a experiência com o associativismo;

IV – a regularidade do cadastro bancário e da situação fiscal;

V – a proximidade entre a residência atual e o projeto a ser implantado.

Art.  15  –  A  seleção  dos  irrigantes  empresários  será  efetuada  por  meio  de

procedimento licitatório.

Art. 16 – Constituem-se obrigações do irrigante em projetos públicos e mistos:

I  –  Adotar  práticas  e  técnicas  de  irrigação  que  promovam  a  conservação  dos

recursos ambientais, em especial do solo e dos recursos hídricos;

II – Empregar técnicas de irrigação adequadas às condições de cada região;

III  –  Promover  o  aproveitamento  econômico  do  lote,  por  meio  do  exercício  da

agricultura irrigada.

Art. 17 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Com o avanço do setor agrícola sobre a economia brasileira, a Política

Estadual de Irrigação consiste em estabelecer diretrizes para a melhor utilização do

solo e da água para o plantio, o que resultará no aumento da produtividade do setor.

A  prática  da  irrigação  tem  sido  fundamental  para  garantir  o  abastecimento  de

produtos agrícolas, já que a futura demanda de alimentos é altamente dependente da

agricultura irrigada.



856
____________________________________________________________________________

A irrigação consiste em uma técnica utilizada na agricultura que tem por objetivo o

fornecimento  adequado  de  água  em  quantidade  suficiente  para  o  aumento  da

produtividade e a sobrevivência da plantação. Além disso, a agricultura irrigada traz

melhoria  significativa  no  padrão  de  vida  das  comunidades  rurais,  aumentando  o

desempenho financeiro de empreendimentos agrícolas e diminuindo o risco envolvido

na atividade.

O projeto em tese visa promover a otimização do consumo da água em projetos

agrícolas, dando preferência a técnicas de irrigação que utilizem menor quantidade

de água por área irrigada. Isso porque, muitas vezes, o problema pode não ser a

disponibilidade de terras aptas à agricultura, e sim a disponibilidade de água; como

ocorre  nas  regiões  que  enfrentam  a  seca.  Portanto,  a  adequação  do manejo  da

irrigação  e  do  planejamento  relativo  às  estratégias  de  produção  constituem  a

essência da racionalização do uso da água nas culturas irrigadas.

Para que a Política Estadual de Irrigação tenha efetividade, primeiramente devemos

diagnosticar as áreas que possuem condições favoráveis para cultura irrigada, além

de verificarmos se existem recursos hídricos na região, para implantação dos projetos

de irrigação.

Em  face  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  deste

projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.013/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 113/2011)

Acrescenta o art. 19-A à Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre

a política estadual de recursos hídricos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 19-A:

“Art. 19-A – A concessão de outorga de direito de uso de água superficial a um
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único usuário, pessoa física ou jurídica, fica limitada ao volume máximo de 1/3 (um

terço) da vazão outorgável do corpo d'água a ser captado.

§ 1º – A critério do órgão competente e mediante justificativa técnica que inclua

análise de riscos ambientais, elaborada por profissional legalmente habilitado, o limite

de vazão a que se refere o  caput deste artigo poderá ser aumentado, em caráter

precário, até o volume da vazão outorgável.

§ 2º – O volume de água concedido em caráter precário, conforme previsto no § 1º,

ficará sempre disponível para a concessão de novas outorgas, observado o prazo de

até cento e vinte dias para adequação do antigo usuário e as prioridades de uso das

águas da bacia.

§ 3º – O disposto no caput deste artigo não se aplica às outorgas de direito de uso

de água para abastecimento público.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A outorga é  um  dos instrumentos de gestão  dos recursos hídricos

previstos na Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos

hídricos.  É  ato  da  autoridade  competente  do  poder  público,  em  Minas  Gerais,  o

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam – necessário para assegurar o direito

de uso das águas de determinado curso d'água.

Esse instrumento tem como objetivo principal estabelecer cotas para os diferentes

usuários e para os usos das águas de um determinado manancial, de forma a garantir

o abastecimento, uma distribuição equilibrada e o uso múltiplo e racional dos recursos

hídricos para prevenir conflitos entre outorgados de uma mesma bacia hidrográfica ou

mesmo de bacias vizinhas.

A lei mineira não prevê limites para a concessão da outorga de qualquer volume de

água a um só usuário, o que deixa o administrador a descoberto de bases legais para

estabelecê-los. Assim, esta proposição busca criar regras que permitam eliminar os

critérios subjetivos e permitir o acesso democrático a esse bem essencial à vida.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.014/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 126/2011)

Estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no Triângulo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado de Minas Gerais apoiará o desenvolvimento da fruticultura na

região do Triângulo.

Art.  2º  – O apoio do Estado à fruticultura na região  do  Triângulo  obedecerá às

seguintes diretrizes:

I – afirmação da fruticultura como estratégia de desenvolvimento regional;

II – ênfase em pesquisas e experimentos que visem à melhoria da qualidade e da

produtividade da fruticultura;

III – priorização da geração de emprego e renda no meio rural, observando-se os

princípios de desenvolvimento sustentável;

IV – estímulo à qualificação e à capacitação profissional;

V – utilização do cooperativismo e de outra formas de associativismo nas ações

voltadas para irrigação, a compra de insumos, a industrialização e a comercialização

dos produtos e das embalagens;

VI  –  padronização e  classificação,  incluindo com  certificação de qualidade,  dos

produtos e das embalagens;

VII – integração entre órgãos públicos, empresas , cooperativas e associações de

produtores, mediante sistemas de informação, com vistas a subsidiar  decisões de

agentes envolvidos no negócio frutícola;

VIII – adoção do controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas,

bem como do uso de agrotóxicos;

IX – garantia de assistência técnica aos fruticultores;

X – priorização da agricultura familiar;

XI – suficiência de recursos para pesquisa, inspeção sanitária, assistência técnica e

a extensão rural;

XII – facilidade de acesso ao crédito público para a produção, com prioridade para o

produtor carente e para as cooperativas e associações de produtores.
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Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  presente  projeto  pretende  incentivar  a  fruticultura  e  as

agroindústrias,  agregando  valor  à  produção  agrícola,  criando  condições  para

aumentar a oferta de empregos e contribuindo para o desenvolvimento regional.

O Triângulo já é um grande produtor de abacaxi, maracujá, laranja e outras frutas;

entretanto essa produção se concentra em alguns poucos municípios, precisando ser

ampliada. Outra questão importante é a necessidade de aumentar a diversidade de

frutas produzidas e principalmente agregar valor à produção com o beneficiamento e

a industrialização das frutas, criando uma cadeia produtiva capaz de impulsionar a

economia regional.

O Triângulo é hoje uma região marcada por diferenças sociais e palco da maior

concentração  de  conflitos  agrários  do  Estado.  Buscar  garantir  o  acesso  à  terra

significa  também  criar  condições  para  a  vida  com  dignidade  das  famílias  de

assentados e pequenos produtores da região; por isso, outro aspecto do projeto diz

respeito ao incentivo aos pequenos e médios produtores, estimulando a criação de

associações  e  cooperativas  de  produção  para  facilitar  o  acesso  ao  crédito  e  à

assistência técnica.

Também pretende estimular  a formação profissional,  pois  o projeto também cria

condições para qualificar os trabalhadores e inseri-los no mercado de trabalho, além

de garantir  a qualidade da produção e do beneficiamento. A criação de postos de

trabalho derivados incentiva a fruticultura e amplia o alcance social desse projeto.

Em relação à comercialização, é importante ressaltar o ainda pequeno percentual

representado pelas frutas na pauta das exportações brasileiras, apesar de o País ser

o  maior  produtor  mundial,  quadro  que  pode  ser  mudado  com  uma  ação

governamental voltada para esse propósito.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária 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 2.015/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 112/2011)

Declara  de  utilidade pública  o  Clube dos  100,  com  sede  no Município  de  Três

Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  dos  100,  com  sede  no

Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O Clube dos 100 tem por finalidade principal, segundo o art. 2º de seu

estatuto,  proporcionar  aos  associados  e  dependentes  educação  física,  educação

cívico-cultural e atividades de esporte e lazer. Suas atividades e instalações físicas se

adaptam a todas as faixas etárias, mas o clube dedica especial atenção às crianças,

aos idosos e aos deficientes físicos, proporcionando sempre as melhores condições

para um saudável convívio entre as diferentes gerações e as famílias dos associados.

A educação e a formação de esportistas e atletas é também uma das metas do

clube, sendo de sua responsabilidade exclusiva a organização de diversas escolinhas

e  a  contratação  de  professores  por  prazo  determinado  e  com  formação  técnica

adequada, exceto em caso de falta de profissional qualificado, caso que será decidido

em reunião conjunta do conselho deliberativo e da diretoria.

Devido aos relevantes serviços prestados pela associação à comunidade de Três

Pontas e região, solicito aos nobres pares apoio para 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 2.016/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 119/2011)

Dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes e das entidades estudantis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



861
____________________________________________________________________________

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º – Esta lei dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes e das entidades

estudantis no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – Os dispositivos desta lei aplicam-se às instituições educacionais

integrantes do Sistema Estadual de Educação.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ESTUDANTES

Art. 2º – São direitos dos estudantes:

I – usufruir de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei, em

condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso e permanência;

II – usufruir de um ambiente escolar e de um projeto educativo que proporcionem as

condições  para  o  seu  pleno  desenvolvimento  físico,  intelectual,  moral,  cultural  e

cívico,  para  a  formação  de  sua  personalidade  e  de  sua  capacidade  de

autoaprendizagem e de crítica consciente;

III – ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e

no desempenho escolar e ser estimulados a se aplicar;

IV – usufruir de horário escolar adequado à série que frequentam, bem como de um

planejamento  equilibrado  das  atividades  curriculares  e  extracurriculares,

especialmente das que contribuem para o desenvolvimento cultural;

V – ser tratados com respeito e correção por  qualquer  membro da comunidade

escolar;

VI – ter salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade

física e moral;

VII – ser assistidos, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença

súbita, ocorrida ou manifestada no decorrer das atividades escolares;

VIII  –  beneficiar-se,  no  âmbito  dos  serviços  de  ação  social  escolar,  de  apoios

concretos  que lhes  permitam superar  ou  compensar  as carências  sociofamiliares,

econômicas ou culturais que dificultem o acesso e a permanência na escola ou o

processo de aprendizagem;

IX – beneficiar-se de outros apoios específicos, em suas necessidades escolares ou
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em sua aprendizagem, através de serviços de psicologia e orientação ou de outros

serviços especializados de apoio educativo;

X – assistir às aulas, mesmo que cheguem atrasados e tenham falta;

XI  –  optar  livremente  por  atividades  de  complemento  curricular  ou  disciplinas

optativas, acessíveis na escola;

XII – ser informados sobre o seu plano de estudos, os objetivos essenciais de cada

disciplina e os critérios de avaliação em linguagem adequada à sua idade e ao nível

de ensino frequentado;

XIII  –  ser  informado  sobre  matrículas,  disciplinas  optativas  e  apoios

socioeducativos;

XIV – ver garantida a veracidade das informações constantes de seu registro ou

histórico escolar individual;

XV – eleger  os  seus representantes para as entidades estudantis,  colegiados e

conselhos, bem como candidatar-se e ser eleitos a qualquer um desses cargos;

XVI – participar, através de seus representantes, nos órgãos de administração e

gestão  da  instituição  educacional,  na  criação  e  execução  do  respectivo  projeto

político-pedagógico, bem como na elaboração do regimento interno;

XVII – ser ouvidos, através de seus representantes, sobre assuntos que lhes digam

respeito e apresentar sugestões de atividades ou críticas sobre o funcionamento da

instituição;

XVIII – recorrer à direção do estabelecimento educacional, para resolver quaisquer

problemas que surjam na instituição, de natureza coletiva ou individual;

XIX – requerer transferência ou trancamento de matrícula, independentemente do

pagamento de taxas ou, na forma da legislação em vigor, da quitação de dívidas;

XX – receber os instrumentos e resultados avaliadores e, se discordar, recorrer dos

atos e resultados avaliadores;

XXI – organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação

de tempos livres;

XXII – frequentar a biblioteca e as instalações sociodesportivas, nos dias e horários

permitidos,  inclusive  nos  finais  de  semana,  na  forma  do  regimento  do

estabelecimento de ensino.
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§ 1º  –  Os  estudantes  terão,  na  forma do  regimento  da  instituição educacional,

direito a realizar avaliação escolar anual do corpo docente, da infraestrutura escolar e

dos conteúdos curriculares.

§ 2º – Os estudantes com necessidades educacionais especiais terão atendimento

especializado, na forma do regimento.

§  3º  –  Os  estudantes  do  ensino  fundamental  e  médio  que  demonstrarem

insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e de cursos regulares da rede

pública em sua localidade de residência, farão jus a bolsas de estudo, na forma da

Lei nº 10.638, de 17 de janeiro de 1992.

Art. 3º – A falta do estudante é abonada nos seguintes casos:

I – doença, declarada pelos pais ou responsáveis, se determinar ausência de um ou

dois dias letivos, e por médico, se determinar ausência igual ou superior a três dias;

II – falecimento de familiar, afim ou consanguíneo até o 3º grau, se a ausência for

por até três dias letivos;

III – nascimento de irmão, no dia do nascimento e no dia imediatamente posterior,

ou de filho, se a ausência for por até cinco dias letivos;

IV – ato decorrente da religião por ele professada, desde que não possa efetuar-se

fora  do  período  das  atividades  letivas  e  corresponda  a  uma  prática  comumente

reconhecida como própria dessa religião;

V – participação em provas desportivas, eventos culturais, reuniões de colegiados

ou conselhos da instituição ou congressos estudantis;

VI – cumprimento de obrigações legais.

§ 1º – As faltas serão abonadas, mediante justificativa, com a indicação do dia e

motivo  da  ausência  e  documento  comprobatório,  apresentada  pelos  pais  ou

responsáveis ou pelo aluno, quando maior de idade, à direção da instituição ou ao

professor.

§ 2º – A mãe estudante terá direito a regime especial de aulas e provas, na forma

da legislação,  assegurado um período de  afastamento  das  atividades  presenciais

equivalente ao da licença-maternidade.

Art. 4º – São deveres dos estudantes:

I – estudar, empenhando-se em sua educação e formação;
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II  –  ser  assíduos,  pontuais  e  empenhados  no  cumprimento  de  todos  os  seus

deveres no âmbito do trabalho escolar;

III – seguir as orientações dos professores relativas a seu processo de ensino e

aprendizagem;

IV – participar das atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola;

V – lutar  pela qualidade da educação, defendendo a melhoria das condições de

trabalho e de salário dos professores e servidores;

VI – tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade escolar;

VII – respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade

escolar;

VIII  –  respeitar  a  propriedade  dos  bens  de  todos  os  membros  da  comunidade

escolar;

IX – zelar pela preservação e conservação das instalações físicas, material didático,

mobiliário e espaços verdes da instituição educacional, fazendo uso correto deles e

assumindo a responsabilidade pelos danos que causar;

X – conhecer e cumprir as normas de funcionamento do estabelecimento de ensino

e seu regimento interno;

XI – não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de,

objetivamente, causar danos físicos a si ou a terceiros;

XII – não provocar situações de risco à sua integridade física ou à de terceiros;

XIII – não praticar qualquer ato ilícito;

XIV – evitar usar o nome da escola sem prévia autorização.

Art. 5º – Os estudantes estão submetidos a regime disciplinar que visa assegurar,

manter e preservar a boa ordem, o respeito, os bons costumes e os princípios éticos,

de forma a garantir harmônica convivência na comunidade escolar.

§ 1º – As penalidades disciplinares aplicáveis aos estudantes são:

I – advertência;

II – repreensão;

III – suspensão;

IV – expulsão.
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§  2º  –  Os  casos  e  hipóteses  em  que  poderão  ser  aplicadas  penalidades

disciplinares serão definidos no regimento da instituição escolar.

§ 3º – Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade

da infração cometida, os danos que dela provierem e as circunstâncias agravantes ou

atenuantes.

§  4º  –  A  apuração  das  infrações  disciplinares  far-se-á  mediante  processo

administrativo disciplinar,  em que seja assegurado ao estudante o direito  à ampla

defesa e ao contraditório.

CAPÍTULO III

DAS ENTIDADES ESTUDANTIS

Art.  6°  – É livre a organização e o funcionamento de entidades estudantis,  nos

estabelecimentos  de  ensino  fundamental,  médio,  profissionalizante  e  superior,

públicos  ou  privados,  para  representar  os  interesses  e  reivindicações  do  corpo

discente.

Parágrafo único – As entidades estudantis com atuação no Estado serão de âmbito

local, municipal, regional, estadual ou nacional, constituídas como associações civis,

na forma da lei.

Art.  7º  –  As  entidades  estudantis  são  autônomas,  sendo  vedada  qualquer

interferência externa nas atividades que lhes são próprias.

Parágrafo  único  –  Compete  exclusivamente  aos  estudantes  dispor,  em  seus

estatutos,  sobre  a  criação,  organização,  estrutura normativa  e  funcionamento  das

entidades estudantis, observadas as disposições legais pertinentes.

Art.  8º  –  As  entidades  estudantis,  constituídas  sob  a  forma de  associações  ou

sociedades sem fins lucrativos, poderão requerer, na forma da lei, a declaração de

sua utilidade pública por parte do Poder Legislativo Estadual.

Art. 9º – As entidades estudantis poderão emitir carteiras de identificação de seus

associados, assegurando o direito à meia-entrada, na forma da Lei nº 11.052, de 25

de março de 1993.

Art. 10 – Os estabelecimentos de ensino em que houver entidades estudantis ficam

obrigados a lhes ceder espaços para realização de reuniões, promoções de natureza



866
____________________________________________________________________________

cultural,  esportiva,  recreativa,  educativa,  informativa  e  de  formação  política  e

atividades assemelhadas, mediante prévia solicitação, além de garantir:

I – a livre divulgação das atividades e promoções da entidade;

II  –  o  acesso  dos  representantes  das  entidades  estudantis  às  salas  de  aula  e

demais espaços de circulação dos alunos;

III – o fornecimento às entidades estudantis de sua área de jurisdição, no início do

semestre letivo, da relação dos estudantes devidamente matriculados na instituição;

IV – o acesso das entidades estudantis à metodologia de elaboração e aos cálculos

das planilhas de custos das instituições particulares de ensino.

Art.  11 – Ficam as instituições do Sistema Estadual de Educação autorizadas a

ceder,  em  regime  de  comodato,  espaço  físico,  mobiliário  e  equipamentos  às

entidades  estudantis,  bem  como  a  conceder  a  estas  permissão  de  uso  para

exploração  de  atividades-meio,  xerox,  cantina  ou  rádio,  assegurada  a

responsabilidade dos dirigentes estudantis por eventuais danos e prejuízos.

Parágrafo  único  –  Os  projetos  de  construção  de  novas  instituições  do  Sistema

Estadual de Educação deverão prever, obrigatoriamente, espaço físico destinado à

entidade estudantil.

CAPÍTULO IV

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

Art. 12 – É assegurada a representação dos estudantes nos órgãos colegiados e

conselhos, consultivos e deliberativos, das instituições educacionais, assim como nas

comissões instituídas para tratar de matérias relativas a ensino, pesquisa e extensão,

em proporção não inferior a:

I – um terço do total de assentos nas instituições que ofereçam o 3º ciclo do ensino

fundamental ou equivalente;

II – um terço do total de assentos nas instituições de ensino médio;

III – dois quintos do total de assentos nas instituições de ensino superior.

§ 1º – No caso dos estabelecimentos que ofereçam apenas o 1º e o 2º ciclos do

ensino fundamental  ou equivalente,  os  assentos destinados aos estudantes serão

ocupados pelos pais e responsáveis.
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§  2º  –  Os  estudantes  serão  eleitos  diretamente  ou  indicados  pela  entidade

estudantil, na forma do que dispuser o regimento da instituição.

Art.  13  –  Os  estudantes  são  representados  pelas  entidades  estudantis,  pelos

representantes  discentes  em  colegiados,  conselhos  e  comissões  e  pelos

representantes  de  turmas  ou  classes,  na  forma do  que  dispuser  o  regimento  do

estabelecimento educacional.

Parágrafo único – Os representantes estudantis têm direito de solicitar a realização

de reuniões com a direção da instituição ou com os professores e servidores, para

apreciação de matérias relacionadas ao corpo discente ou à gestão escolar.

Art.  14 – É garantida a rematrícula dos dirigentes das entidades estudantis nas

instituições educacionais, durante o período do mandato e no ano subseqüente ao

término  deste,  salvo  ocorrência  de  infração  disciplinar  comprovada  por  meio  de

processo administrativo em que lhes seja assegurada ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único – No caso de estabelecimento privado, o disposto no “caput” deste

artigo aplicar-se-á ao estudante cujas mensalidades e matrículas periódicas estejam

regularmente pagas.

Art.  15  –  Fica assegurado o  direito  de paralisação das  aulas  pelos  estudantes,

competindo  à  assembleia  geral,  por  maioria  absoluta  de  votos,  decidir  sobre  a

oportunidade de exercê-la e sobre os interesses que devam por meio dela defender.

§ 1º – O direito de paralisação das aulas pelos estudantes deverá estar previsto e

regulamentado no estatuto da entidade estudantil.

§ 2º – Caberá à entidade estudantil convocar, na forma de seu estatuto, assembleia

geral que deliberará sobre a paralisação coletiva.

§  3º  –  Considera-se  exercício  regular  do  direito  de  paralisação  a  suspensão

coletiva, temporária e pacífica da frequência dos alunos às aulas.

§  4º  –  Os  abusos  cometidos  sujeitam  os  responsáveis  às  penas  disciplinares

previstas pela instituição, de acordo com a gravidade da infração e assegurado o

direito ao contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 17 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 12.084, de

12 de janeiro de 1996, e a Lei nº 13.410, de 21 de dezembro de 1999.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto visa estabelecer os direitos e deveres dos estudantes e

das entidades estudantis no Estado. Na verdade, a proposta retoma as leis estaduais

que dispõem sobre a livre organização estudantil e amplia seu sentido, visando dar

garantias  à  categoria  estudantil  para  organizar-se  e  para  lutar  pela  melhoria  da

educação.

O projeto parte do pressuposto de que as associações estudantis são importantes

canais  de  comunicação  no  processo  democrático  de  formação  da  opinião  e  da

vontade dos estudantes. Trata-se de instâncias associativas capazes de mobilizar os

estudantes e inseri-los em um contexto de participação, de maneira a propiciar que

sua vida escolar supere o mero saber formal e contribua, também, para sua formação

enquanto cidadãos e sujeitos de direitos e obrigações.

Isto significa atuar não só no interior das instituições educacionais, reivindicando

seus  próprios  direitos,  mas também na organização e  desenvolvimento  político  e

estrutural do movimento estudantil.

Acrescente-se que, como legítimos representantes da sociedade civil organizada,

as entidades e movimentos estudantis têm o poder de influenciar na elaboração de

políticas  públicas  municipais,  estaduais  e  nacionais,  figurando  como  importantes

colaboradores para a consolidação do Estado Democrático de Direito brasileiro.

Esta  proposição  ainda  estabelece direitos  e  garantias  para  os  estudantes,  com

relação à participação do segmento em conselhos, colegiados e comissões e no que

tange à rematrícula dos dirigentes estudantis,  por  analogia com a estabilidade do

dirigente  sindical,  já  que muitos  estudantes que lutam  por  seus direitos  têm sido

perseguidos por instituições de ensino.

Além disso, pretende-se também garantir aos estudantes o direito de paralisação

das  aulas  como instrumento  a  auxiliá-los  na  luta  por  seus  direitos,  que  são  tão

frequentemente  desrespeitados.  Nesta  esteira,  vale  lembrar  recentes  paralisações
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coletivas  realizadas  por  alunos  de  universidades  privadas  em  protesto  contra  o

aumento abusivo das mensalidades.

É por estas razões que contamos com a colaboração dos nossos ilustres pares

para a aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 2.017/2015

Institui a Mesa Estadual de Negociação Permanente – Menp – entre o governo do

Estado e os trabalhadores do serviço de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Mesa Estadual de Negociação Permanente – Menp –,

entre o governo do Estado e os trabalhadores do serviço público de saúde estadual.

Parágrafo único – A Menp seguirá os protocolos estabelecidos pela Mesa Nacional

de Negociação Permanente no SUS – MNNP.

Art. 2º – A Menp é instrumento legítimo de negociação e mediação e observará os

princípios  da  legalidade,  moralidade,  impessoalidade,  eficiência  administrativa,

publicidade, equidade, participação do servidor e paridade.

Art. 3º – Constituem objetivos da Menp:

I – buscar a preservação dos princípios e estratégias estabelecidos no pacto pela

saúde;

II  –  contribuir  para  o  efetivo  funcionamento  do  SUS,  garantindo  o  acesso,  a

humanização,  a  resolutividade e  a  qualidade  dos  serviços  de  saúde  prestados  à

população;

III – discutir e encaminhar os processos negociais de caráter permanente para tratar

de conflitos e demandas decorrentes das relações funcionais e de trabalho no âmbito

do SUS, buscando alcançar soluções para os interesses manifestados por cada uma

das partes, integrando-se assim ao Sistema Nacional de Negociação Permanente do

SUS – SINNP-SUS;

IV – colaborar e participar da negociação da pauta nacional de reivindicações dos

trabalhadores do SUS;
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V  –  propor  procedimentos  e  atos  que  ensejam  melhorias  nos  níveis  de

resolutividade e de qualidade dos serviços prestados à população;

VI – propor a melhoria das condições de trabalho e do relacionamento hierárquico

dentro  das  instituições  de  saúde,  com  vistas  à  eficácia  profissional  dos  quadros

funcionais;

VII – contribuir para a pactuação de incentivos para a melhoria do desempenho, da

eficiência, e das condições de trabalho, contemplando as necessidades dos serviços

de saúde e o pleno desenvolvimento na carreira do SUS;

VIII – discutir os conflitos e as demandas administrativas decorrentes das relações

de trabalho estabelecidas especificamente em seu âmbito regional de atuação.

Art. 4º – Será garantida representatividade paritária na Menp dos seguintes órgãos

e  entidades:  gestores  públicos,  gestores  de  instituições  privadas  de  saúde,

conveniados  ou  contratados  do  SUS,  entidades  sindicais  ou  representativas  de

trabalhadores da saúde.

Art. 5º – A competência, composição, instalação, funcionamento e demais regras

procedimentais serão reguladas por decreto.

Art. 6º – A instalação Menp ocorrerá até sessenta dias após a entrada em vigor

desta lei.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: Este projeto de lei  tem por objetivo instituir  no âmbito do Estado a

Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS, seguindo os mesmos princípios

da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS – MNNP-SUS –, que é um

fórum paritário que reúne gestores e trabalhadores a fim de traçar diretrizes para o

aperfeiçoamento do SUS dentro do Estado, bem como equacionar conflitos inerentes

as relações de trabalho.

A criação da Mesa Permanente insere-se em um contexto de democratização das

relações de trabalho no Estado, nas quais a participação do trabalhador é entendida

como fundamental para o exercício dos direitos de cidadania, objetivando a melhoria

da qualidade dos serviços de saúde e o fortalecimento do SUS.
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Assim como a Mesa Nacional, a Mesa Estadual vem atender a uma reivindicação

histórica dos trabalhadores,  uma vez que possibilita  a construção conjunta de um

plano de trabalho e de uma agenda de prioridades das questões a serem debatidas e

pactuadas entre gestores públicos, prestadores privados e trabalhadores da saúde.

No  universo  das  políticas  públicas,  a  saúde  é  uma  das  mais  importantes  e

complexas,  motivo  pelo  qual  o  diálogo  conjunto  entre  os  gestores  públicos,

prestadores  privados  e  trabalhadores  da  Saúde  é  imprescindível  para  o

aprimoramento do Sistema Único de Saúde dentro do Estado.

O SUS promoveu a inclusão de milhões de usuários até então desassistidos. Com

ele se avançou consideravelmente na sustentação financeira e da descentralização

das ações e serviços de saúde, da mesma forma que as dificuldades entre gestores e

trabalhadores se acresceram.

Em razão das dificuldades em lidar com controvérsias, tanto da parte dos gestores

como dos sindicatos, surgem conflitos, por vezes de difícil solução, que poderiam ser

evitados se existissem fóruns permanentes, como o proposto no presente projeto de

lei, na perspectiva de se inaugurarem novos paradigmas para as relações de trabalho

na saúde.

Nessa perspectiva, um novo modelo de relações de trabalho no setor público deve

ser  pensado  a  partir  do  paradigma  da  qualidade  dos  serviços,  arrolado  como

interesse indisponível da sociedade, e o fórum permanente de discussão contribui

consideravelmente com o fortalecimento desse novo modelo paradigmático.

Assim, pelas razões expostas, é de fundamental importância que esta proposta seja

apreciada e, ao final, aprovada pelos nobres parlamentares desta Casa Popular.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 480/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.018/2015

Institui  a  Campanha  Permanente  de  Esclarecimento  e  Incentivo  à  Doação  de

Órgãos no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estdo de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica instituída a Campanha Permanente de Esclarecimento e Incentivo à

Doação de Órgãos no âmbito do Estado, na forma estabelecida nesta lei.

Art.  2º  – A Campanha Permanente de Esclarecimento e  Incentivo à Doação de

Órgãos no âmbito do Estado será implementada por meio das seguintes ações, sem

prejuízo de outras estipuladas em decreto:

I – propagandas de cunho educativo, inseridas nos veículos de comunicação em

geral;

II – inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito da rede pública de

ensino do Estado;

III  –  inclusão  de atividades  educativas  e  informativas  nas  unidades  básicas  de

saúde (postos de saúde), hospitais, bem como nos demais órgãos públicos;

IV – parcerias com municípios ou outros entes públicos ou privados para informar a

população de maneira a desenvolver-lhe consciência sobre a necessidade da doação

de órgãos.

Art.  3º  –  Decreto  estabelecerá  os  critérios  para  a  instalação  e  manutenção  da

Campanha  Permanente  de  Esclarecimentos  e  Incentivo  à  Doação  de  Órgãos  no

Estado no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 11 de junho de 2015.

Ricardo Faria

Justificação: Esta projeto de lei tem por objetivo instituir a Campanha Permanente

de Esclarecimento e Incentivo à Doação de Órgãos no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

A Lei 9.434 de 1997 dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo

humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências.

Desde a entrada em vigor da legislação em testilha, houve significativo aumento

dos  transplantes  de  órgãos  no  Brasil,  conforme  dados  do  Registro  Brasileiro  de

Transplantes e da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos.

Entretanto, segundo dados estatísticos da referida associação, o crescimento não

foi suficiente para alcançar as metas do planejamento anual de doadores efetivos, já

que no ano de 2007 a taxa de doação ficou 6% abaixo do esperado e indicadores
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demonstram que no ano de 2017,  os  índices  esperados  de doação também não

serão  alcançados,  exceto  se  houver  uma  política  pública  permanente  para

conscientizar e incentivar a população às doações.

Em  Minas  Gerais,  o  Complexo  MG  Transplantes  é  composto  por  centros  de

notificação, captação e distribuição de órgãos dentro do Estado.

O principal  óbice  à  doação  de órgãos  esta  ligado à  ausência  de  informação  e

conscientização social, o que ocasiona a negativa dos titulares dos órgãos ou de sua

família, justificando a apresentação e a aprovação do presente Projeto de Lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 546/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 1.028/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Cultura pedido de providências para que a Fundação TV Minas Cultural

e Educativa passe a transmitir os jogos de futebol da segunda divisão do campeonato

mineiro. (– À Comissão de Esporte.)

Nº  1.029/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre o Programa Estadual de Câncer de

Mama, esclarecendo os seguintes pontos: manutenção dos mamógrafos móveis  e

critério para definição das rotas; incentivo pago ao Centro de Alta Complexidade em

Oncologia para assumir o tratamento imediato dos pacientes que apresentarem bi-

rads 4, 5 e 6 após a realização da mamografia; e a manutenção do atual protocolo de

rastreio ao câncer de mama no que diz respeito à faixa etária de 40 a 69 anos.

Nº  1.030/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre a Política de Apoio aos Consórcios

Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais no que concerne ao financiamento dessas

estruturas.

Nº  1.031/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre o Sistema Estadual de Transporte

em  Saúde,  esclarecendo  a  substituição  da  rota  de  veículos  prevista  para  2015,
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deliberada pela Comissão Intergestores Bipartite, e a implantação de novos módulos

do Sets com vistas à universalização do programa.

Nº  1.032/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre as habilitações dos leitos de UTI e

UCI no Estado, detalhando o total de leitos aprovados pela Comissão Intergestores

Bipartite  Estadual  e  o  total  de  leitos  publicados  pelo  Ministério  da  Saúde.  (–

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  1.033/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria Municipal de Saúde de Betim pedido de providências sobre as denúncias

apresentadas no Ofício nº 139/2015, do Núcleo Regional de Betim do Sind-Saúde,

que encaminha.

Nº  1.034/2015,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  da  Fazenda  pedido  de  providências  para  que  sejam  liberados

imediatamente os R$8.000.000,00 do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos,

notadamente nos termos de ajustamento de conduta, de forma a permitir a conclusão

de projetos aprovados e conveniados para a recuperação dos patrimônios histórico e

ambiental avariados.

Nº  1.035/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador  do  Estado e à Secretaria  da Saúde pedido de  providências  para  que

sejam alocados mais recursos no Orçamento de 2016 para reforma e adequação de

todas as unidades da Fhemig.

Nº  1.036/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde, ao governador do Estado e à Fundação Hospitalar de Estado de

Minas Gerais pedido de providências para atendimento das seguintes demandas dos

servidores do Hospital  Alberto Cavalcanti:  reparo do elevador,  aquisição de novos

glicosímetros; início do funcionamento de um aparelho de tomografia já instalado.

Nº  1.037/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG e à Secretaria de Transportes e Obras Públicas pedido de

providências para realização de obra de pavimentação da Rodovia MG-040, no trecho

que liga Brumadinho, Bonfim e Crucilândia. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.038/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
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congratulações com o Município de Vespasiano pela realização da XIII Semana de

Museus de Vespasiano. (– À Comissão de Cultura.)

Nº  1.039/2015,  da Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de informações sobre o programa Caminhos de Minas.

Nº  1.040/2015,  da Comissão de Turismo,  em que solicita  seja encaminhado ao

governador  do  Estado pedido  de  informações  sobre  o  planejamento  das  obras  a

serem realizadas na MG-050. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 1.041/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Paraopeba pelo aniversário desse município.

Nº 1.042/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pequi pelo aniversário desse município.

Nº 1.043/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Lamim pelo aniversário desse município.

Nº 1.044/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Antônio Dias pelo aniversário desse município.

Nº 1.045/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Juiz de Fora pelo aniversário desse município.

Nº 1.046/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Rio Casca pelo aniversário desse município.

Nº 1.047/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Perdões pelo aniversário desse município.

Nº 1.048/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Guaxupé pelo aniversário desse município.

Nº 1.049/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Bom  Despacho  pelo  aniversário  desse

município.

Nº 1.050/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Divinópolis pelo aniversário desse município.

(– Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.051/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  se
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divulgue à população do entorno da Rodovia MG-050 o cronograma das obras de

melhoria e manutenção a serem realizadas pela concessionária ao longo do período

de concessão.

Nº  1.052/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  a

melhorias no atendimento telefônico do 0800 disponível para a Rodovia MG-050, seja

por implantação de mais postos de atendimento, de cabines telefônicas ou do reforço

do sinal de telefonia celular ao longo dessa rodovia.

Nº  1.053/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  com  vistas  à

redução do preço do pedágio na Rodovia MG-050.

Nº  1.054/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Transportes pedido de providências para que sejam

priorizados, nas intervenções previstas para a Rodovia MG-050, os trechos críticos

que têm trânsito intenso e elevado número de pedestres em Capitólio, Itaú de Minas,

Divinópolis e Passos.

Nº  1.055/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Transportes pedido de providências para que sejam

construídas passarelas em todo o trecho de concessão da Rodovia MG-050 e sejam

instalados  dispositivos  com  vistas  a  impedir  a  travessia  de  pedestres  nas

proximidades  das  escolas  situadas  no  entorno  dessa  rodovia  em  Itaú  de  Minas,

Divinópolis, Passos, Capitólio e São Sebastião do Paraíso.

Nº  1.056/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  os

parâmetros de execução técnica das obras de melhorias na MG-050 permitam limites

de velocidade e segurança apropriados ao desenvolvimento econômico das regiões

Centro-Oeste e Sudoeste do Estado, nos moldes da BR-381.

Nº  1.057/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  que  haja

interlocução  permanente  com  os  proprietários  que  terão  suas  terras  afetadas  ou

desapropriadas  em  consequência  das  obras  de  melhorias  da  MG-050,  visando  à
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transparência  dos  atos  dos  responsáveis  por  esse  processo.  (–  Distribuídos  à

Comissão de Transporte.)

Nº  1.058/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Transportes pedido de informações sobre as datas das

desapropriações previstas para a realização das obras de melhoria do trecho da MG-

050 sob responsabilidade da concessionária Nascentes das Gerais. (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº 1.059/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona,  pela

atuação na ocorrência policial realizada em 23/5/2015, em Perdões, que resultou na

apreensão de drogas e na prisão de três homens.  (– À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 1.060/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado

ao presidente da Codemig pedido de informações sobre a fundamentação legal e os

valores efetivametne pagos relacionados com o contrato de 7/5/2015, publicado no

Minas Gerais nº 83 (ano 123), do dia 8/5/2015, na pág. 106, coluna 4, que teve como

objeto a contratação dos Srs. Luiz Felipe Salomão e Luiz Fux para proferimento de

palestra na conferência "O novo Código Civil Brasileiro", realizada no Minas Centro,

em Belo Horizonte, em 8/5/2015. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.061/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado

ao Tribunal de Contas pedido de providências para que seja examinado o fundamento

legal para a assinatura do contrato de 7/5/2015, publicado no Minas Gerais nº 83 (ano

123), do dia 8/5/2015, na pág. 106, coluna 4, que teve como objeto a contratação dos

Srs. Luiz Felipe Salomão e Luiz Fux para proferimento de palestra na conferência "O

novo  Código  Civil  Brasileiro",  realizada no  Minas  Centro,  em Belo  Horizonte,  em

8/5/2015. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.062/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Uberlândia  Esporte  Clube  pela  conquista  do  título  de

Campeão Mineiro do Módulo II da 1ª Divisão 2015. (– À Comissão de Esporte.)

Nº 1.063/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Mauro Guimarães Junqueira, secretário municipal
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de  Saúde  de  São  Lourenço,  pela  excelência  de  sua  atuação  na  presidência  do

Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais. (– À Comissão de

Saúde.)

Nº 1.064/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão da

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 24/5/2015, em Governador Valadares,

que resultou na apreensão de armas de fogo e na prisão de cinco pessoas; e seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 1.065/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão da

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  21/5/2015,  em  Divinópolis,  que

resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão, quantia em dinheiro e em

cheque, materiais para embalar droga e um carro e na prisão de duas pessoas; e seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 1.066/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão da

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  20/5/2015,  em  Santo  Antônio  do

Monte, que resultou na apreensão de munição e na prisão de uma pessoa; e seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

(– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.067/2015, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Davi  Benedito  Oliveira  pela  conquista  do  2º  lugar  na

categoria Estudante do Ensino Superior, do Prêmio Jovem Cientista, promovido pelo

CNPq. (– À Comissão de Educação.)

Nº  1.068/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Alexandre Mendes Kirchmeyer, escrivão da Polícia

Civil, pelo excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios

de Juiz de Fora.
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Nº  1.069/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Paulo Henrique Silva Benfica, investigador da Polícia

Civil, pelo excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios

de Juiz de Fora.

Nº  1.070/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Valuce Alonso Moretto, investigador da Polícia Civil,

pelo excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios de

Juiz de Fora.

Nº  1.071/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Guilherme Augusto do Valle, investigador da Polícia

Civil, pelo excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios

de Juiz de Fora.

Nº  1.072/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Rodrigo Antonio Monferrari, investigador da Polícia

Civil, pelo excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios

de Juiz de Fora.

Nº  1.073/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Sr.  Alexandre  Baptista  de  Oliveira,  investigador  da

Polícia Civil,  pelo  excelente trabalho  desenvolvido na  Delegacia  Especializada  de

Homicídios de Juiz de Fora.

Nº  1.074/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Anderson Salvador, investigador da Polícia Civil, pelo

excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios de Juiz

de Fora.

Nº  1.075/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Douglas de Lima Alves, escrivão da Polícia Civil, pelo

excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios de Juiz

de Fora.

Nº  1.076/2015,  do  deputado  Léo  Portela,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Rodrigo Ribeiro Rolli, delegado da Polícia Civil, pelo

excelente trabalho desenvolvido na Delegacia Especializada de Homicídios de Juiz

de Fora. (– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)
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REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.520/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.972/2013.

Nº 1.521/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.985/2013.

Nº 1.522/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.844/2014.

Nº 1.523/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.945/2014.

Nº 1.524/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.071/2014.

Nº 1.525/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 743/2011.

Nº 1.526/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.430/2011.

Nº 1.527/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.679/2011.

Nº 1.528/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.827/2012.

Nº 1.529/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 5.079/2014.

Nº 1.530/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 5.432/2014.

Nº 1.531/2015, do deputado Bosco, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 5.507/2014.

Nº  1.532/2015,  do  deputado Cabo Júlio,  em que solicita  o  desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.504/2011.

Nº  1.533/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Agência  Nacional  de  Saúde  Suplementar  pedido  de  informações  sobre  as

reclamações  formalmente  apresentadas  contra  operadoras  de  planos  privados  de

saúde do Estado nos últimos dois anos.
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Nº  1.534/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Ouvidoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar pedido de informações sobre

as reclamações formalmente apresentadas contra operadoras de planos privados de

saúde do Estado nos últimos dois anos.

Nº 1.535/2015, do deputado Douglas  Melo,  em que solicita  seja encaminhado à

Tim, à Claro, à Vivo e à Oi  pedido de providências para instalação de torrres  de

transmissão para telefonia móvel no Distrito de Inhames, em Santana de Pirapama.

Nº  1.536/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Mineração  Belocal  Ltda.  pedido  de  providências  para  agilizar  a  elaboração  dos

estudos de definição da área de influência e do perímentro de 99 cavidades naturais

subterrâneas, incluindo as cavidades que ja sofreram impacto irreversível.

Nº  1.537/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Mineração Belocal Ltda. pedido de informações sobre o impacto ambiental decorrente

das atividades que afetaram as cavidades existentes na região de Matozinhos, com o

envio de cópia de relatório de impacto ambiental a essa comissão.

Nº  1.538/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Câmara Municipal de Lagoa Santa pedido de informações sobre o

andamento  dos  trabalhos  da  comissão  processante  instalada  para  apuração  de

denúncia feita pela Sra. Márcia Regina Ferreira, servidora pública municipal, sobre

acúmulo de cargos e recebimento indevido de remuneração pelo prefeito municipal

de Lagoa Santa.

Nº 1.539/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária Via 040 pedido de informações sobre a metodologia de cálculo do

provável reajuste a ser aplicado à tarifa básica de pedágio acordada no momento da

licitação da concessão da Rodovia BR-040.

Nº 1.540/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Claro e à Vivo pedido de providências para instalação de torre de telefonia móvel na

comunidade de São Lourenço, em Itamarati de Minas.

Nº  1.541/2015,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência desta Casa pedido de providências para a inclusão, na

grade  da  TV  Assembleia,  de  programação  permanente  sobre  o  conceito



882
____________________________________________________________________________

contemporâneo  de  família  e  temas  correlatos,  de  modo  a  dar  continuidade  aos

debates e demandas da 1ª Reunião Conjunta das Comissões de Participação Popular

e de Direitos Humanos. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.542/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 802/2011.

Nº 1.543/2015, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 805/2011.

Nº  1.544/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.478/2011.

Nº  1.545/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.092/2011.

Nº 1.546/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Contagem pedido de informações sobre a

realização  de  estudos  de  impacto  urbanístico  e  ambiental  para  aplicação  da  Lei

Complementar  nº  176,  de  10  de  outrubro  de  2014,  e  para  aplicação  da  Lei

Complementar nº 175, de 29 de setembro de 2014, especificando se foram atendidas

as exigências legais estabelecidas no Estatuto das Cidades para alterações no plano

diretor do município.

Nº 1.547/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Prefeitura Municipal de Confins pedido de informações sobre a retirada constante

de água da Lagoa Central de Confins para uso nas obras de ampliação do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, bem como sobre a autorização junto ao Igam para o

referido procedimento.

Nº  1.548/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.367/2014.

Nº  1.549/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao grupo Triunfo e à concessionária Concebra pedido de providências

para construção de um viaduto com passarela na entrada da cidade de Prata, no

entroncamento da BR-153 com a Rodovia MG-497.

Nº  1.550/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à empresa Minas Arena pedido de providências  para que o Estádio
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Governador Magalhães Pinto e seu estacionamento sejam abertos com antecedência

de quatro horas contadas a partir do horário de início das partidas e para que seja

permitido  o  uso  da  área  da  esplanada  do  estádio  para  instalação  de  praça  de

alimentação nos dias de jogo.

Nº  1.551/2015,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Empresas  Ferroviárias  de  Belo

Horizonte pedido de informações sobre o Processo nº 01542-1992-003-03-00-0, em

tramitação  na  Justiça  do  Trabalho  desde  1992,  no  qual  se  pleiteiam  verbas

trabalhistas dos interessados em face da Rede Ferroviária Federal,  sucedida pela

União,  e  sobre  o  endereço  da  empresa  de  Brasília  que  realizou  os  cálculos

trabalhistas em 2004.

Nº  1.552/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Claro pedido de informações sobre os investimentos previstos pela

empresa no Município  de  Lagoa  Santa;  sobre  o  reflexo  desses  investimentos  na

melhoria da qualidade e na expansão da cobertura; e sobre os bairros beneficiados

por esses investimentos.

Nº  1.553/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Rádio  Inconfidência pedido  de providências  para promover  campanha institucional

sobre as eleições de conselheiros tutelares previstas para outubro próximo.

Nº  1.554/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Prefeitura Municipal de Pitangui  pedido de informações sobre os requisitos para a

candidatura a membro dos conselhos tutelares constantes no edital da eleição a ser

realizada  em  outubro  de  2015 e  sobre  o  fundamento  normativo  da  exigência  da

Carteira Nacional de Habilitação para a referida candidatura.

Nº  1.555/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Prefeitura Municipal de Contagem pedido de informações sobre os requisitos para a

candidatura a membro dos conselhos tutelares contantes no edital da eleição a ser

realizada em outubro de 2015, bem como sobre o fundamento normativo da exigência

de curso superior para a referida candidatura.

Nº  1.556/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Contagem  pedido  de  informações  sobre  a  estrutura  de

funcionamento dos conselhos tutelares do município.
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Nº  1.557/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.082/2012.

Nº 1.558/2015, do governador do Estado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.626/2014.

Nº 1.559/2015, dos deputados Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em

que solicitam seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nº

1.660/2015, do governador do Estado.

Comunicações

– É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Dilzon Melo.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda – Sr. Presidente, secretário, deputados e deputadas,

cumprimento V. Exas. e os profissionais da imprensa que acompanham os trabalhos

desta tarde. Saudamos nossas assessorias, os que nos acompanham das galerias e,

de  modo  muito  especial,  os  que  estão  em  casa  ou  em  seus  locais  de  trabalho

acompanhando os trabalhos desta tarde na Assembleia.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é um fato do qual todo o Brasil já tomou

conhecimento,  sobre  o  qual  já  se  falou  no  Congresso  Nacional  e  que  provocou

manifestações de repúdio nas redes sociais. Pela minha posição de fé, como cristão

que sou e por ser filho de um país que tem mais de 90% da população professando a

fé cristã,  não  poderia  deixar  de  vir  a  esta  tribuna  para,  mais  uma vez,  repudiar,

primeiramente, o gasto do dinheiro público por meio da Caixa Econômica Federal, da

Petrobras e do governo federal, do qual meu partido é base nesta Casa. Não posso

concordar  que  dinheiro  público  seja  jogado  pelo  ralo  como foi  naquela  chamada

Marcha LGBT, que aconteceu em São Paulo. Para quem teve acesso às fotos, não

ficou  dúvida  alguma,  deputado  Leandro  Genaro,  de  que  aquela  marcha  foi  uma

afronta  ao  cristianismo  e  à  fé  cristã  neste  país.  Simpatizantes,  participantes  e

declarantes do movimento homossexual LGBT, que, da minha parte, não tem respeito

algum,  foram  às  ruas  desrespeitando  a  lei  do  nosso  país  –  que  aliás  vive  uma

incoerência,  porque  diz  que  é  atentado  ao  pudor  sair  nu  às  ruas.  Quando  digo
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incoerência é porque, no Carnaval, também o que mais se vê é nudez pelas ruas,

embora seja crime.

Mas  lá  estava  o  nu  entre  os  manifestantes  daquele  grupo.  Não  apenas  se

satisfazendo em expor a sua ridícula nudez, um manifestante usou de elementos do

simbolismo da fé católica, como, por exemplo, o crucifixo, introduzindo-o no ânus em

via pública; e uma mulher, tomando uma imagem da fé católica, a introduziu na sua

vagina também em via pública. Tudo isso em nome e em defesa de um movimento

que não merece o nosso respeito, porque não nos respeita. O que eles fizeram foi um

absurdo; o que eles fizeram foi uma agressão,  uma imoralidade em nome de um

movimento que quer conquistar direitos, mas que não respeita direitos; que quer ser

ouvido, mas fez o que fez naquela marcha absurda. A pergunta que faço é a seguinte:

até quando estaremos de braços cruzados assistindo a cenas como essas?

A minha imunidade parlamentar me permite falar desta tribuna o que eu quiser, mas

serei  respeitoso  na  minha  fala,  respeitoso  no  sentido  de  não  usar  aqui  palavras

obscenas, palavras de baixo calão. Mas uma coisa não posso fazer: me calar diante

daquilo a que a nossa sociedade foi exposta nessa última chamada marcha LGBT,

marcha  gay ou queiram lá chamar como quiserem. Não podemos admitir  pessoas

que se acham no direito de fazer qualquer coisa neste país e que se acham no direito

de não poder ser criticadas.

Deputado  João  Leite,  é  um  absurdo  o  que  presenciamos  neste  país.  Isso  nos

envergonha como uma nação cristã.  Aquele movimento tinha a proposta clara de

atacar o cristianismo, de atacar a fé cristã e, de alguma forma, ridicularizar aqueles

que neste país professam a fé cristã - são mais de 90%. Não podemos admitir isso.

Falo aqui como cidadão brasileiro, falo aqui como pai de família, falo aqui como avô

que sou, falo aqui como cristão que sou. O que vimos foi um total desrespeito, uma

total falta de educação e de pudor. E não adianta querer se levantar e dizer: “São os

conservadores,  são  os  radicais”.  Porque  é  assim  que  somos,  deputada  Arlete

Magalhães, muitas vezes considerados por discordar das ideias e dos pensamentos

do  movimento  LGBT.  “São  os  radicais.”  Ora,  “radical”,  etimologicamente  vem  de

“raiz”, e, se ser radical é defender também o meu direito de falar e o meu direito de

protestar, sou radical, sim!
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Outro dia, quer dizer, há uns 3, 4 anos, um grupo de jornalistas me abordou aqui na

saída de uma audiência e me perguntou: “Deputado, você é homofóbico?” Eu disse:

“Bom,  primeiro  me  defina  homofobia”.  Ninguém  sabia,  deputado  João  Leite,  me

definir o que era homofobia. A única coisa que eles sabem dizer é que homofóbico é

quem não gosta de homossexual. Então tive que, pacientemente, buscar explicar-

lhes. Homofobia você separa em duas palavras: “homo”, de “homem”; e “fobia”, de

“medo”.  Homofobia  é  medo  de  homem.  Eu  respondi:  “Se  você  quer  traduzir

homofobia literalmente, ao pé da letra do texto, sou homofóbico, sim. Tenho medo das

ações dos homens”.

Tenho medo das ações de muitas pessoas. O próprio deputado Cabo Júlio acabou

de denunciar, neste microfone, que foi ameaçado agora por um motoqueiro, no centro

da cidade,  e  que teve  o  seu carro  tomado de assalto  outro  dia,  por  três,  quatro

bandidos, estando ele com sua esposa e seu filhinho. Então, se homofobia é medo de

homem, tenho medo do homem e das ações de alguns homens. Tenho, sim.

Mas  se,  por  outro  lado,  querem  atribuir  a  pecha  de  homofóbico  à  questão

homossexual, o próprio criador do termo, um psiquiatra inglês, nos idos anos 1970,

não concorda com isso, mas foi a única palavra que encontrou, na época, para fazer

essa  definição.  E  se  ainda  insistem,  deputado  Bosco,  em  dizer  que  somos

homofóbicos, posso dizer também que os participantes desse movimento vergonhoso

de domingo  passado,  que colocou pessoas  nuas  usando as  figuras  da  fé cristã,

católica,  de  forma  acintosa,  escandalosa,  vergonhosa,  são  cristofóbicos.  Não

podemos ver cenas como essas e ficar calados. Uma total falta de respeito à família,

uma total falta de respeito à fé das pessoas, uma total falta de temor a Deus, o que é

pior.

O deputado João Leite (em aparte)* – Obrigado, deputado Vanderlei Miranda. Vejo

a sua emoção ao tratar desse tema. Lembro-me sempre dos conselhos de alguns

pastores, que me diziam que às vezes temos que ter cuidado com algumas coisas,

porque Deus não precisa ser defendido. Em alguns momentos tenho o sentimento de

que essas pessoas são totalmente ignorantes em relação ao poder e ao amor de

Deus, porque estão mexendo com algo cujo poder nem conhecem.

A agressão foi muito séria, e quero me solidarizar com a Igreja Universal – está aqui
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o  bispo  Gilberto  Abramo  -,  pois  uma  das  manifestações  foi  na  frente  da  Igreja

Universal.  Para  mim foi  a  mais  imoral  e  inaceitável  manifestação que fizeram  na

frente de uma igreja que respeitamos tanto. Mas o que mais me chama a atenção

nesse episódio todo, meus irmãos, é que somos muito criticados porque eles acham

que, às vezes, misturamos o público com o religioso. Gostam de falar daquilo que não

podemos fazer.

O deputado Vanderlei Miranda – Do laicismo.

O deputado João Leite (em aparte)*  –  O laico.  A igreja  não pode se meter  no

público, mas como foi que a Petrobras e a Caixa Econômica Federal financiaram

isso? A Caixa Econômica Federal e a Petrobras não são públicas? Não pertencem ao

povo brasileiro? Quem é que autorizou a Petrobras e a Caixa a darem dinheiro para

essas pessoas irem para a frente da Igreja Universal e causarem esse espanto em

cidadãos brasileiros que professam a fé na Igreja Universal, e atacar dessa maneira,

com dinheiro público? Dinheiro dos impostos dos membros da Igreja Universal  se

viraram contra as pessoas da Igreja Universal. Isso é inaceitável. É inaceitável que o

dinheiro dos impostos seja usado para isso.

O deputado Vanderlei Miranda – E sabe-se lá quanto.

O deputado  João  Leite  (em aparte)*  –  Quanto  custou  uma agressão  dessa às

nossas igrejas? Não à igreja, mas às pessoas que vão à igreja. São todos cidadãos.

Como V. Exa. falou, 90% de católicos, batistas, presbiterianos, fiéis da Universal, do

Evangelho Quadrangular – está aqui o deputado Leandro Genaro –, os seguidores de

todas essas igrejas foram atacados com o dinheiro dos impostos que pagam. Isso é

inaceitável.  Espero  que  V.  Exa.  nos  lidere  em  uma grande manifestação.  Contra

essas pessoas? Não. Contra quem deu dinheiro para essa agressão gratuita contra

as pessoas que misturam o Estado com a Igreja, para atacar a Igreja. Dinheiro do

Estado para atacar a Igreja. Isso é inaceitável, estou com V. Exa. Que V. Exa. nos

lidere numa marcha, numa marcha a algum lugar, contra quem pagou essa vergonha

contra a Igreja Universal, contra os católicos, contra os batistas, contra os irmãos do

Evangelho Quadrangular. Muito obrigado.

O deputado Vanderlei Miranda – Obrigado, deputado João Leite. Meu tempo está

se esgotando, tenho poucos segundos. Quero concluir dizendo, deputado João Leite,
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demais deputados e deputadas, que quem quer respeito, primeiro precisa respeitar.

Se não nos respeitam, bispo Gilberto Abramo, não merecem também nosso respeito.

Esse movimento  LGBT não tem o  meu respeito,  aliás  nunca teve.  Depois  desse

último episódio, se nunca teve, agora não terá mesmo. Não pude trazer aqui as fotos

que  tenho  impressas  em  meu  gabinete,  porque  não  posso  mostrar  na  televisão

tamanha obscenidade, tamanha agressividade, tamanha falta de vergonha. Não dá

nem para mostrá-las diante da câmara de TV; por isso não estou com elas.

Quero agradecer a compreensão de V. Exa., Sr. Presidente, e dizer que deixo aqui

o registro da minha indignação, somada à indignação de outros milhares neste país,

que viram as mesmas cenas que vi.  Creio que 99% deste Plenário professa a fé

cristã,  independentemente  da  religião  que  têm.  Não  podemos  ficar  de  braços

cruzados diante de uma afronta tão grande como essa que fizeram à fé cristã neste

país. Como o deputado João Leite disse, Deus não precisa de ninguém para defendê-

lo, de fato. Deus é Deus, Ele é soberano. Mas nós, como cristãos, que professamos a

fé cristã, se não nos indignarmos com o que vimos, precisaremos repensar a nossa fé

cristã. Muito obrigado, presidente.

* – Sem revisão do orador. 

O presidente – Com a palavra, a deputada Cristina Corrêa.

A deputada Cristina Corrêa* – Boa tarde. Quero informar que, na terça-feira desta

semana,  realizamos  em  Santa  Luzia,  meu  município  de  residência,  a  primeira

audiência pública do transporte coletivo. O que tiramos de conclusão dessa audiência

é que o transporte público na região metropolitana está muito deficitário. As pessoas

estão  muito  insatisfeitas,  principalmente  em  relação  ao  Move,  que  não  está

atendendo às demandas da população. O Move tem trazido grandes problemas aos

usuários.

Quanto  à  segurança,  podemos  perceber  que é o  principal  problema e  principal

reivindicação popular, porque a segurança no Move está precária, muitas pessoas

estão  sendo  assaltadas  dentro  das  cabines  e  clamam  por  segurança no sistema

Move de transporte.

Outro  problema  são  as  péssimas  condições  das  vias.  As  avenidas  não  foram

preparadas para receber o Move, as ruas estão esburacadas, pois o Move passa na
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pista dos veículos comuns. Aí o trânsito e a vida das pessoas, em vez de melhorar,

têm piorado, e o tempo de deslocamento de casa ao emprego aumentou. O Move,

criado para trazer solução ao transporte público, acabou se tornando hoje um grande

problema. Teremos de trabalhar muito para mudar isso e achar uma saída para a

população, que carece de solução urgente para o transporte coletivo urbano. Além

disso, o preço das passagens está muito alto, a qualidade do serviço não condiz com

esse alto preço.

Contamos com a presença de mais de 500 pessoas na audiência realizada no Sesc

do São Benedito, entre as quais a deputada Marília Campos e o deputado Neivaldo.

Constatamos um clamor da população por melhora no sistema de transporte. Temos

de  unir  prefeitura  municipal,  governo  do  Estado,  deputados  e  secretários  para

oferecermos as soluções que a população precisa.

Hoje  o  sistema  de  transporte  público  tem  sido  problema  recorrente  na  região

metropolitana, não é, deputada Marília?

A deputada Marília Campos (em aparte)* – Obrigada pelo aparte, deputada. Queria

cumprimentá-la pelo pronunciamento. Como V. Exa. mencionou, tive oportunidade de

estar presente naquela grande audiência em Santa Luzia. Como discutimos com a

população de Santa Luzia, o governo Pimentel herdou um sistema que foi implantado

pelo governo interior. O Move tem um ano de implantação e veio com o objetivo de

corrigir  problemas,  melhorar  o  transporte  coletivo  e  diminuir  o  tempo  de

deslocamento,  mas,  infelizmente,  vemos  que  hoje  o  tempo  de  deslocamento

aumentou e as pessoas convivem com ônibus lotados e insegurança. Na audiência,

várias pessoas denunciaram que são vítimas de violência e assalto. Como discutimos

na  reunião,  o  governo  Fernando  Pimentel  herdou  um  problema  e  caberá  a  ele

resolvê-lo. É claro, deputada, que não será da noite para o dia, porque problemas

como esse acontecem em Santa Luzia, em Ibirité, em Sarzedo, em Contagem, em

Mário Campos e em toda a região metropolitana. Isso vai merecer um planejamento e

medidas não apenas numa única cidade, mas em toda a região metropolitana.

Aproveito  o  aparte  que  V.  Exa.  me  concede  para  fazer  um  cumprimento  ao

deputado Sávio  Souza Cruz,  que hoje  está  na  Secretaria  de  Meio  Ambiente.  Há

poucos dias, realizamos uma audiência na Comissão de Meio Ambiente denunciando
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os  problemas  verificados  no  manancial  Vargem  das  Flores,  um  manancial  que

abastece 10% da região metropolitana, convive com a ocupação desordenada e com

vários problemas. Depois dessa audiência pública, deputada, a Secretaria de Meio

Ambiente fez uma fiscalização conforme denúncia do jornal Estado de Minas de hoje.

Era isso o que esperávamos: uma ação governamental para proteger o manancial.

Então, nesta intervenção, queria cumprimentar o deputado Sávio Souza Cruz, que

agiu prontamente ao nosso pedido fazendo a fiscalização no manancial Vargem das

Flores. Muito obrigada pelo aparte.

A deputada Cristina Corrêa* – Obrigada, deputada Marília. Temos percebido que

tem feito toda a diferença a forma de governo que Fernando Pimentel tem implantado

em  nosso  estado,  um  governo  participativo,  popular,  que  dá  voz  à  população  e

procura  dar  respostas,  porque  a  população  está  carente  de  respostas  e  de

governantes que realmente trabalhem por ela. Nestes seis meses de governo, temos

percebido boa-vontade do governador Pimentel e de todos os secretários em atender

e ir junto à população ouvir os problemas e buscar soluções.

Esse tem sido um grande diferencial deste governo. Passo a palavra para nosso

deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Deputada Cristina Corrêa, quero, em

primeiro  lugar,  parabenizá-la  pela  audiência  pública  realizada  sobre  transporte

coletivo em Santa Luzia. O problema do transporte da região metropolitana é antigo e

precisa  de  solução.  Sabemos  da  situação  da  região  de  Santa  Luzia.  V.  Exa.,

moradora de lá, conhece bem sua realidade. Infelizmente, não pude comparecer à

reunião, mas tive notícias e a acompanhei. Foi um sucesso a audiência. Espero que,

a partir  dela,  encontremos soluções melhores para o trânsito.  A própria  audiência

pública apontou caminhos para isso. Por isso a parabenizo.

Aproveito o aparte para dizer a V. Exa. que estamos num esforço para aprovar o

projeto de professores e professoras na terça-feira, já em 2º turno. V. Exa. também é

professora.  Essa  é  uma solicitação  e  um  convite  que  faço  aos  deputados  e  às

deputadas para estarem presentes. Os professores, no dia, farão uma assembleia

nesta Casa. Acho que poderemos nos congratular com eles diante da aprovação do

projeto em 2º turno, conforme acordado com o sindicato. Faço esse convite para que
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o  Plenário  esteja  com  todos  os  deputados  presentes.  Espero  que  a  Assembleia

Legislativa dê aos professores essa valorização que todos nós, durante a campanha

eleitoral, asseguramos a nossos mestres educadores aqui em Minas Gerais.

Foi  esse  o  pedido.  Talvez  as  pessoas  tenham  ouvido  o  deputado  Sargento

Rodrigues falar sobre ele no início da reunião. A solicitação que fiz a ele ontem foi a

de não pedir verificação de quórum para terminar a reunião, exatamente para que

fossem lidos os nomes dos membros da comissão que analisará a PEC do projeto

dos professores. Agradeço a todos os deputados a compreensão no dia de ontem.

Mantivemos a reunião, e estará tudo pronto para votação na terça-feira. Esse é um

convite que fazemos aos professores e, claro, aos deputados.

Por fim, quero falar a V. Exa. sobre Montes Claros. V. Exa. falou sobre os fóruns do

governo. Hoje Montes Claros está uma maravilha. O governador Pimentel esteve no

primeiro dos fóruns participativos. O governo Pimentel reiterou a participação popular.

Estavam lá quase todos os prefeitos da região, o que mostra que há adesão das

prefeituras ao procedimento, visando a uma discussão democrática. Acabou a era do

choque  de  gestão.  Entrou  a  era  da  gestão  democrática,  inaugurada  em  Montes

Claros com muita alegria, com muita participação social, com membros do movimento

de  atingidos  por  barragens,  com  sem-terras,  com  professores,  com  categorias

diversas.  Essa participação,  tenho certeza,  vai  se repetir  em todas as regiões do

Estado. Parabéns pelo seu pronunciamento.

A deputada Cristina Corrêa* – Que bom. Obrigada, deputado Rogério Correia.

Quero aproveitar a oportunidade para mencionar que sabemos que os problemas

são  muitos,  mas  que  o  governo  tem  tido  boa  vontade  para  solucionar  esses

problemas, discuti-los com a população e buscar soluções. Hoje participei de uma

audiência, na Câmara Municipal de Santa Luzia, sobre o Hospital São João de Deus,

que hoje está de portas fechadas, infelizmente, sem maternidade. Há dois anos não

nascem crianças no hospital de Santa Luzia. A saúde do município clama por socorro.

A  população  hoje,  para  uma  consulta  ou  um  exame,  precisa  se  deslocar  aos

municípios vizinhos. A cidade possui 220 mil habitantes, mas seu hospital não está

funcionando. Essa situação é muito difícil. O Estado tem se mostrado muito disposto
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a contribuir para a reabertura do hospital. A população da cidade espera que esse

hospital seja reaberto o mais breve possível. Estamos trabalhando muito para que

isso aconteça.

O deputado Bosco (em aparte)*  – Deputada Cristina Corrêa, quero aproveitar  a

oportunidade,  primeiro  para  cumprimentá-la  pela  audiência  pública  realizada  em

Santa Luzia, já relatada aqui por V. Exa., com o reconhecimento do deputado Rogério

Correia.

Soube do sucesso que foi essa audiência pública, sobretudo por tratar de um tema

tão importante,  que é o  transporte  público.  Temos pela  frente  um grande desafio

porque esse problema existia há poucos anos tão somente nas capitais. Sabemos

que hoje é um problema recorrente em praticamente todos os municípios, a exemplo

de Santa Luzia e de Araxá, minha cidade. Enfim, é um problema de praticamente

todos os municípios. Precisamos dar uma tratativa diferenciada a esse problema e

enfrentá-lo, para que possamos buscar junto ao governo e às instituições a questão

da organização do transporte público,  termos um transporte público de qualidade,

sobretudo que ofereça segurança aos usuários. Aí, sim, vamos convencer as pessoas

a  deixar  seus  veículos  em  casa  e  utilizar  mais  o  transporte  coletivo,  para  que,

realmente, tenhamos tranquilidade nesse trânsito, que tanto incomoda as pessoas e

causa vários prejuízos nas grandes cidades e chegando agora também a cidades

menores.

Gostaria de aproveitar, deputada Cristina Corrêa, para agradecer-lhe o apoio junto à

nossa Comissão da Cultura, sobretudo na causa do Teatro Klauss Vianna. Abraçamos

essa causa através da comissão, e V. Exa. foi uma pessoa bastante ativa conosco.

Conseguimos, num trabalho conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, com a

Secretaria de Cultura, por intermédio do secretário Angelo Oswaldo,  e, sobretudo,

com a conscientização do nosso presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,

prorrogar a existência do Teatro Klauss Vianna por mais 60 dias, ou seja, até o mês

de agosto. O teatro estava com os dias contados e seria demolido em breve, ou seja,

entre o mês de julho e agosto. Agora temos prazo para chegar a um entendimento

junto ao governo e junto à OI, contando sempre, é claro, com o apoio do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais.
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Gostaria de agradecer sua atuação conosco e seu emprenho em prol  do Teatro

Klauss Vianna.

A deputada  Cristina  Corrêa*  –  Eu  é  que  agradeço,  deputado  Bosco.  Fico  feliz

porque nossa Comissão de Cultura  tem conseguido  grandes  avanços.  Em  pouco

tempo, conseguimos resolver a questão do Ballet Jovem, que continua funcionando e

tendo os ensaios. Os bolsistas conseguiram manter as bolsas, e agora tivemos mais

essa conquista do Teatro Klauss Vianna. Sabemos que ainda há muitas conquistas

por vir. Na Comissão de Cultura, temos trabalhado bastante e conseguido grandes

avanços. Fico muito satisfeita de fazer parte de uma comissão tão atuante, que tem o

deputado Bosco como presidente. Obrigada pela oportunidade.

O deputado Ricardo Faria (em aparte)* – Agradeço, presidente. Serão 50 segundos.

Queria cumprimentá-la, deputada. A gente sabe do seu compromisso com o povo de

Minas, especialmente com o de Santa Luzia.

Recebemos ontem na Comissão da Saúde seu pedido propondo uma audiência

pública em vista da situação do Hospital São João de Deus, de Santa Luzia. É um

hospital  fundamental,  que  garante  a  assistência  hospitalar  da  cidade.  Nós,

prontamente, aprovamos seu requerimento. Logo marcaremos essa audiência para

discutir ao seu lado, ao lado do Ministério Público e ao lado da Secretaria de Saúde

uma  solução  para  podermos  garantir  atendimento  de  qualidade  na  assistência

hospitalar de Santa Luzia. Muito obrigado. Queremos estar ao seu lado levando boas

notícias aos usuários do SUS de Santa Luzia. Parabéns, deputada.

A deputada Cristina Corrêa* – Muito obrigada pela oportunidade, deputado Ricardo.

* – Sem revisão do orador. 

O presidente – Com a palavra, o deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos acompanha pela TV Assembleia, cumprimento e convido a todos a

fazer uma reflexão conosco. É uma tentativa de compartilhar o esclarecimento de

fatos que vivenciamos ao longo dos últimos anos. Alguns grupos, especialmente a

oposição  aos  governos  estadual  e  federal,  insistem  em  fazer  com  que  histórias

construídas  pela  mídia  diariamente  se  tornem  verdade.  Diga-se  de  passagem,

infelizmente, pela forma maciça com que a imprensa mostra os fatos, a população
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tem a tendência de cair em versões inverídicas. Boa parte dessa mídia – não toda –

não tem a hombridade de reconhecer os fatos e dar-lhes a mesma publicidade, para

que as pessoas façam comparação e distingam o verdadeiro do falso. Ao longo dos

últimos  anos,  vemos  a  revista  Veja  construindo  fatos  que,  em  sua  maioria,  são

derrubados pela verdade, dias ou semanas depois. Ela não é capaz de esclarecer

essa verdade à sociedade.

Não quero atentar à dimensão dos fatos em geral, mas um deles comprova o que

estamos  falando.  Na  terça-feira  da  semana  passada,  tivemos  uma  reunião

extraordinária  nesta  Casa  como tentativa  de  fazer  acordo  e  iniciar  a  votação  do

projeto  dos  professores,  o  que  não  foi  possível  porque  não  houve  quórum  pela

manhã.  Dessa forma, o projeto foi  votado na parte da tarde. Acontece que, já no

período da manhã, vimos vários deputados da oposição nos corredores e aqui no

Plenário  enchendo  o  peito  e  apresentando  um  documento,  retirado  no  TRE,  de

declaração  da  prestação  de  contas  da  candidata  do  Partido  dos  Trabalhadores

Helena Ventura, que está ficando muito conhecida pela mídia. Eles mostravam esse

documento como se fosse a descoberta do mundo, querendo dizer mais uma vez que

o PT é um partido corrupto, que o PT está roubando, que há esquema de corrupção

no PT. Esta é a versão que divulgam a todo momento.

Esta semana, a presidenta Dilma disse muito bem que, infelizmente, carrega o ônus

do que foi uma grande vitória para o País, que é o combate à corrupção. Os governos

Lula  e  Dilma  foram  capazes  de  fazer  isso,  com  o  fortalecimento  dos  órgãos  de

controle. O governo que mais combateu a corrupção vem sendo tachado de o mais

corrupto, e a população não consegue distinguir uma coisa da outra. É exatamente a

forma democrática, transparente e sobretudo de combate à corrupção, através do

fortalecimento  dos  órgãos  de  controle,  que  foi  capaz  de  fazer  com  que  o  País

pudesse tirar de debaixo do tapete muitos atos de corrupção que estavam escondidos

há muito tempo.

Volto a falar do que ocorreu nos últimos dias. Na terça-feira passada, os deputados

da oposição gritavam pelos corredores a história de uma candidata do PT que pagou

uma empresa, uma gráfica, e a nota fiscal tinha o valor de mais de R$36.000.000,00.
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Nós alegamos que aquilo era um absurdo, que havia alguma irregularidade. No dia

seguinte, quarta-feira, a grande maioria dos jornais do Brasil publicou esse fato.

O Partido dos Trabalhadores soltou uma nota técnica dando informações sobre a

enfermeira  Helena Ventura,  com a  qual  não  tínhamos  contato  naquele  momento.

Vários órgãos de imprensa a procuraram. Ela é uma pessoa simples. Todo mundo

que tem a oportunidade de conhecê-la sabe, claramente, sobre a vida dela e poderia

afirmar que realmente ela não tinha condições naquele momento, pela pressão da

mídia, de se expor e esclarecer o fato. Mas o certo é que ninguém, nenhum jornal,

nenhuma  mídia  deu  ouvidos  ao  esclarecimento  do  nosso  partido  mostrando  a

verdade dos fatos.

Para piorar, depois de todas as explicações, no final de semana, nos deparamos

com a capa da revista Veja, dando ênfase a uma matéria com o seguinte título: “Duas

mulheres e um segredo.” Aqui está a chave da questão. Tudo o que falamos, que

provamos, explicamos, os jornais, a mídia, em especial a Veja e depois a IstoÉ, que

tentam construir  um  esquema,  um factoide,  montar  uma história  toda  com esses

fatos, ignoraram.

Quero responder à revista  Veja com sua matéria “Duas mulheres e um segredo”,

deputado Rogério Correia. V. Exa. sabe qual é o segredo dessa história da Veja, que

ela  não  quer  contar?  É  que  a  contadora  dessa  simples  senhora,  candidata  à

deputada pelo PT, é uma contadora filiada ao Democratas desde 1983, uma militante

das redes sociais, que ataca o PT a todo o momento, que deveria prestar conta de

uma nota  correspondente  a  uma fração  de R$725,00,  mas de forma absurda se

confundiu. Ela é uma contadora, uma profissional, mas militante contra o Partido dos

Trabalhadores. Declarou, por duas vezes, pois pelo sistema tem de fazê-lo, não os

R$725,00, mas mais de R$36.000.000,00. Depois de deixar os fatos públicos, sumiu.

Infelizmente, de forma ingênua, a candidata assinou. Estava prestando contas, e isso

é público, todo mundo viu, mas ninguém aceitou as justificativas. Na hora em que a

candidata apareceu, explicou-se, quero aqui compartilhar que a contadora Rosilene

escreveu um documento, de próprio punho, registrado em cartório,  um documento

oficial,  dizendo:  “Eu,  Rosilene  Alves  Marcelino,  portadora  do  CRC  57.252,  CPF

312.258.562-15, com escritório contábil à Rua Pedro Neves, 168, na cidade de Betim,
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declaro, para todos os fins, que o valor de R$36.250.000,00 tratou-se de um erro de

lançamento quando do preenchimento do sistema de prestação de contas eleitoral e

que o valor correto seria de R$725,00, conforme nota fiscal eletrônica nº 11.035.” Ou

seja,  depois  de criar  uma história,  vincular  a esposa do governador,  que está no

inquérito por simplesmente ter tido uma empresa, no passado, no mesmo prédio em

que a pessoa denunciada – que há de aparecer, que até está sendo investigada –, a

revista ignora a verdade. Se isso de alguma forma tivesse ligação, deputado Rogério

Correia, entendo que todas as pessoas que ali tiveram alguma empresa, alguma sala,

algum  escritório  deveriam  ser  investigadas,  e  não  só  uma.  O  que  interessa  à

investigação e o que interessou à revista e à mídia é vincular uma pessoa, que é a

esposa do governador, e uma candidata que, de forma infeliz e equivocada, prestou

contas.  Mas  foi  um equívoco muito estranho,  declarado por  uma contadora,  uma

profissional filiada a um partido de oposição e que hoje qualquer cidadão que entre

nas redes sociais  dela vai  ver  lá,  no  dia  a dia,  inúmeras,  dezenas de postagens

preconceituosas de ataques ao Partido dos Trabalhadores.

Então, deputado Rogério Correia, essa é a verdade da Veja, esse é o segredo do

qual  falou  esta  revista.  Podemos  simplesmente  jogá-la  fora,  pois  não serve  para

nada.  Conta  história  a  todo  momento,  mas,  depois  de  uma  semana,  mesmo  a

verdade vindo à tona, ignora os fatos. (– Rasga revista.)

Isso é o que podíamos fazer. Aliás, nem merecia, pois gastar dinheiro para comprar

uma revista dessa é perda de tempo. Mas não, é impressionante como ainda temos a

infeliz  oportunidade de ver  deputados da oposição querendo encher  o  peito  para

perguntar: “Cadê os R$36.000.000,00?”. E cadê a contadora filiada a um partido de

oposição que acredito, sim, de forma planejada deve ter feito isso?

Srs. Deputados, é a mesma coisa ocorre com a revista  IstoÉ, que fala sobre o

inquérito:  “Um  cruzamento  de  dados  feito  pela  equipe  da  Operação Acrônimo”  –

operação da polícia – “e pelo TRE mineiro constatou que a gráfica de Bené recebeu

aproximadamente R$40.000.000,00. O dinheiro seria a remuneração pela confecção

de santinhos e adesivos para  candidatos do  PT mineiro”.  A revista liga  a Justiça

Eleitoral a Helena, candidata, por essa nota. Todo o esquema que eles inventaram

tem a ver com essa nota, que hoje está sendo desmentida, não está sendo provada.
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Deputado Rogério Correia, a bancada do PT – estarei em nome do PT – visitará,

hoje, no final do dia, o promotor Dr. Patrick Salgado Martins, que declarou no jornal

Hoje em Dia:  “O MP investiga pagamento de R$36.000.000,00 a Bené”. Ele relata

toda a história que contei aqui e diz o seguinte: “Os fatos são seríssimos. Já solicitei a

minha equipe que faça um levantamento do processo de prestação de contas da Sra.

Helena  Ventura.  Aguardo  elementos  colhidos  na  Operação  Acrônimo,  cujo  alvo

principal  é  Bené,  que  também  solicitou  informações”.  Nobre  promotor,

apresentaremos esses dados para V. Exa. Hoje faremos uma representação com os

documentos que comprovam claramente que essa história contada foi uma armação

contra o governador Fernando Pimentel, uma armação tentando vincular sua esposa

a uma simples senhora, a uma simples militante do PT, servidora do Estado. Ela foi a

primeira vítima dessa covardia que hoje está sendo desmentida. Com certeza,  ao

final  dos  próximos  dias,  poderemos  desmontar  essa  história  declarada  como

esquema. O que nos deixa mais indignados é que a Polícia Federal ainda é capaz de

cair em uma armação dessa, em uma história dessa, mas hoje temos a oportunidade

de desmascarar essa revista, essa versão, essa história, e provar para a sociedade

mineira e brasileira a verdade dos fatos que comprovam, sobretudo, a seriedade da

nossa ação política.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Deputado Ulysses Gomes, é óbvio que

se  tratava  de  erro  de  cálculo.  Quem  faria  uma  única  nota  fiscal  no  valor  de

R$36.000.000,00  para  uma  candidata?  Nunca.  Qualquer  pessoa,  diante  daquilo,

perceberia que havia um erro, menos a revista Veja. Aliás, essa revista não merece

esse nome. Eu a chamo de  Veja Bandida. A Veja Bandida é outra coisa. Ela conta

mentira,  depois  de  contar  a  mentira,  faz  interlocução  com  os  opositores  do  PT,

criminaliza, pede cassação de mandato, CPIs. Isso é toda vez. Há muitas histórias.

Eu mesmo já denunciei uma história contra mim. A Veja escreveu na capa: “A trama

dos falsários”. E o falsário era eu. Segundo a  Veja, eu falsificava a lista de Furnas.

Depois descobriram que a lista de Furnas era verdadeira. O laudo da Polícia Federal

dizia que a lista era verdadeira. O laudo está lá. A lista é verdadeira. Mas a Veja trata

dessa forma. Depois vêm opositores cassar mandatos, criminalizar partidos políticos.
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A Veja funciona assim. Ela é instrumento do banditismo na política. É por isso que a

chamo de Veja Bandida.

Por  exemplo,  a  Folha  de  S.Paulo não publicou  essa matéria.  Ela  pode  ter  um

conteúdo de oposição, mas percebeu: “Onde estava a nota fiscal? Ah, não existe,

então  deve  ter  sido  um erro”.  Agora  V.Exa.  revela  que não foi  um erro,  foi  uma

contadora do DEM, provavelmente plantada pela  Veja, e em conluio com os outros

para tentar criminalizar o governador Fernando Pimentel.

Isso é política que se faça? E utilizar uma revistinha dessa? A Veja bandida eu não

gasto nem força para rasgar, não vale nada. Parabéns por ter deixado às claras a

farsa que estava sendo montada de forma maldita em torno desse tema. Isso não é

fazer política, isso é fazer banditismo político.

O deputado Ulysses Gomes* – Queria, para terminar, presidente, registrar que o

único jornal em Minas que foi capaz de falar a verdade foi o jornal O Tempo, que hoje

traz a matéria completa dos fatos. Espero, na mesma repercussão que os outros

jornais  foram  capazes  de  dar  a  esse  caso,  ao  longo  dos  próximos  dias  termos

oportunidade desse esclarecimento.

No  mais,  registro  aqui  a  parceria  de  todas  as  companheiras  e  de  todos  os

companheiros  de  nosso  partido  que,  ao  longo  desses  dias,  têm  sido  nas  ruas

criminalizados  por  um  fato  armado,  uma história  inverídica,  uma total  inverdade.

Agora, tendo a oportunidade de esclarecer,  esperamos que a sociedade brasileira

tenha condição de discernimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* – Sem revisão do orador. 

O presidente – Com a palavra, o deputado Leandro Genaro.

O deputado Leandro Genaro* – Muito bem. Quero aproveitar esse breve tempo que

tenho de 5 minutos.  Gostaria de falar  menos,  eu tinha planejado quase não falar

nesta Casa, mas não me deixam quieto algumas pessoas que insistem em provocar

uma atitude  dos  que  têm  uma fé  cristã.  É  interessante,  porque  nos  chamam  de

intolerantes,  e  a  tolerância  que  pregam  na  verdade  é  uma neutralidade  forçada,

porque  tolerância,  segundo  alguns  pregam,  é  você  admitir  tudo,  é  você  não  ter

posição, é você dizer que tudo é válido e comum e que tudo deve ser aceito. Eu,

como pastor, fui trazido a esta Casa como pastor, conduzido pelo povo evangélico do
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Estado de Minas Gerais. Sei que aqui já falou o pastor deputado Vanderlei Miranda,

aqui já falou ontem o deputado Noraldino Júnior, mas eu também tenho de falar sobre

o que aconteceu no último final de semana na parada gay – que, para mim, é mais

uma parada da sem-vergonhice –, sobre o que fizeram na parada do desrespeito.

Chamam-nos de intolerantes, mas eles é que são intolerantes, não merecem o nosso

respeito. Cometeram um crime contra o Código Penal, que prevê que ninguém pode

– usarei um termo bem popular porque sei que há pessoas nos assistindo agora na

TV Assembleia – fazer chacota da fé de ninguém, ninguém pode ridicularizar a fé de

ninguém.  E  quero  fazer  uma  separação:  existem  os gays,  as  lésbicas,  os

homossexuais,  que  podem  ter  a  prática  que  quiserem.  Não  estamos  aqui  para

combatê-los, estamos aqui para combater a intolerância, porque esses que fizeram o

que  fizeram  domingo  não  são  simplesmente  homossexuais,  são  ativistas.  E  o

problema está nos ativistas, que não respeitam ninguém, que não respeitam a fé, que

são  cristofóbicos.  Chamam-nos  de  homofóbicos,  mas  eles  são  cristofóbicos,  são

anticristãos, não nos respeitam, entram em reuniões evangélicas e começam a se

beijar na boca. Nem um casal heterossexual pode fazer isso numa reunião religiosa.

E,  se  acharmos  que  está  errado,  somos  homofóbicos;  se  criticamos  o

comportamento, somos homofóbicos.

Então, agora não posso criticar mais? Não posso me posicionar mais? Não posso

professar minha fé e dizer que, para mim, de acordo com a Bíblia, família é homem,

mulher e sua prole? Se alguém quiser, dois homens ou duas mulheres, morar junto é

problema deles. Agora, impor isso a nós? Não vamos aceitar.

Ideologia  de  gênero:  está  chegando  o  dia,  faltam  apenas  13  dias  do  prazo

estipulado  para  que  os  municípios  votem  os  Planos  Municipais  de  Educação.

Estamos de olho. Estamos atentos. Estamos acompanhando.

Quero  aproveitar  a TV Assembleia  para  chamar  a atenção de vereadores e  da

população de maneira geral: procurem saber como está no seu município a votação

do Plano Municipal de Educação. Há muitos planos com pegadinhas, com palavras

muito bem manipuladas para introduzir essa ideologia que diz que não existe homem,

não  existe  mulher,  não  existe  macho,  não  existe  fêmea,  todo  mundo  é  neutro.

Ditadura  gay? Ditadura da minoria? Se estiver enganado, democracia diz e ensina
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que a minoria pode se manifestar, mas, diante da vontade da maioria, ela tem de se

calar.

Quero parabenizar os deputados federais evangélicos e católicos que, na noite de

ontem, na Câmara, fizeram sua manifestação de repúdio ao que aconteceu no último

final  de  semana  na  parada  gay.  Eu  não  sou  intolerante.  Acho  até  que  somos

tolerantes  demais,  deputado  Bonifácio  Mourão.  Agora,  fazer  o  que  fizeram...

Criminosos. A lei prevê para esses criminosos de um mês a um ano de cadeia. O

nome deles é conhecido, por que não vão ser presos? É crime. A Câmara Municipal

de São Paulo teve de rejeitar a ideologia de gênero do texto, debaixo de pressão de

evangélicos e católicos. Aqui, no Estado de Minas Gerais, vai ser da mesma forma.

Tenho certeza de que aqui, na Assembleia, isso não passa.

Agradeço o tempo, apesar de ter sido curto. Deus nos abençoe e tenha misericórdia

da nossa nação.

* – Sem revisão do orador. 

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

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

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Votação de Requerimentos

O  presidente  –  Requerimento  Ordinário  nº  1.559/2015,  dos  deputados  Durval

Ângelo, Sargento Rodrigues e Cabo Júlio, em que solicitam tramitação em regime de

urgência para o Projeto de Lei nº 1.660/2015, do governador do Estado, que altera a

Lei nº 18.185, de 4/6/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (–

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.



901
____________________________________________________________________________

Questão de Ordem

O deputado Cabo Júlio – Presidente, quero chamar a atenção da Casa porque há

alguns  dias  tenho  denunciado  a  venda  de  lacres  na  Unidade  Gestora  de

Monitoramento  Eletrônico  –  Ugme.  Tudo  isso  começou  com  uma  ocorrência  de

assalto no Natal,  quando a Polícia Militar  prendeu um assaltante que estava com

tornozeleira eletrônica. Ora, se alguém comete um assalto na Rua São Paulo, 1.000,

é só ir ao sistema e ver quem é. Então, chegou-se à conclusão de que há uma venda

no mercado negro de lacres. Eu denunciei isso, logo depois a televisão, o jornal Hoje

em Dia, a TV Record e outras noticiaram que foi encontrada uma tornozeleira na beira

da Lagoa da Pampulha, e não constava a falta dela. Agora, um preso que estava

monitorado  e  deveria  estar  em  Contagem foi  preso na cidade de Nova Serrana.

Temos 2.500 pessoas com tornozeleira e descobrimos que 791 não têm perímetro.

Ou seja, o juiz diz que o preso só pode ficar em determinada área, não pode sair, não

pode  chegar  a  menos  de  500  metros  da  mulher  ameaçada,  etc.  Eu  venho

denunciando isso, e o resultado é que, agora, às 14 horas, eu estava no centro da

cidade,  vindo  para  cá,  com  dois  policiais  no  carro,  quando  fui  abordado por  um

cidadão numa moto CG Titan, HNS-6821, que me disse: “Cuidado com o que pode

acontecer com você. Você está denunciando a Ugme, e eu trabalho lá. Muito cuidado

com o que pode lhe acontecer”. Éramos três policiais e fomos atrás dele. Ele avançou

na velocidade e foi embora. Chamamos na Assembleia uma viatura policial e fizemos

a ocorrência.  Mas  quero  dizer  uma coisa  para  esses  bandidos.  Fui  assaltado  na

semana  passada e  pegamos  todos.  Estávamos eu,  minha esposa  e  o  meu filho.

Levaram o nosso carro, mas recuperamos o carro, os documentos, os cartões de

crédito. Falta recuperar pouca coisa, até porque os nossos companheiros nos deram

muito apoio. Eu estou deputado, mas sou policial. Se um cidadão desses vier  me

ameaçar – estou dizendo isto neste Plenário – eu dou um tiro na cara dele. Se vier

me ameaçar, que me ameace de verdade. Se colocar a minha vida em risco – estou

dizendo aqui e assumindo a responsabilidade do que estou dizendo… Bandido que

estiver  lá  e vier  me ameaçar,  ameace bem ameaçado.  Se não ameaçar  direito  e

colocar  a  minha  vida  em  risco,  eu  darei  um  tiro  na  cara  deles,  de  todos  esses

bandidos. Fica o recado dado. Chamamos a polícia, vamos tomar providência, mas
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quero repetir: estou deputado, sou policial. Espero que a Seds também faça o seu

dever de casa para com esse cidadão. Se é bandido e está vendendo, ou está se

sentindo incomodado pelas denúncias, que bata de frente. Bata de frente, camarada.

Moro na Rua Cônsul Robert Levy, 111. Pode me esperar na porta da minha casa, e lá

acertamos. Ou onde quiser, porque esse negócio de ameaçar deputado, de ameaçar

quem está denunciando... Que ameace direito. Eu ando armado, sou policial, tenho

porte de arma. E, na próxima vez que acontecer,  vou dar um tiro na cara de um

bandido desses. Está dado o meu recado para essa corja de bandidos.

Declaração de Voto

O deputado Sargento Rodrigues – Votamos favoravelmente ao requerimento para

que se coloque o Projeto de Lei nº 1.660 em caráter de urgência, presidente, porque

se trata do contrato dos agentes penitenciários. O meu projeto foi anexado ao projeto

do governo, que é o PL nº 840, e estamos trabalhando nele desde 2013. Apesar de a

base do governo atual  ter  feito  obstrução  insana  nos últimos três  meses do ano

passado, agora eles entenderam o que disse várias vezes da tribuna: V. Exas. vão

necessitar da aprovação dessa lei. Ouviu, deputado Antônio Jorge? Por várias vezes

falei aos deputados Rogério Correia e Durval Ângelo. Esse projeto já não interessa ao

governo passado, interessa ao governo que V. Exas. vão exercer. Porque na verdade

o meu projeto tratava de uma questão de Estado. Se não permitirmos a renovação do

contrato dos agentes penitenciários, poderemos não só fazer a demissão de 6 mil

agentes penitenciários e socioeducativos, como criaremos um buraco na vigilância do

sistema prisional, o que coloca em risco a segurança da sociedade. Por isso eu digo:

o projeto não era um projeto de governo, era um projeto de interesse de Estado. Mas

agora mudou de posição. O deputado Durval Ângelo assinou um requerimento, pediu

que  eu  assinasse,  eu  assinei  em  conjunto,  e  o  requerimento  foi  aprovado.  Esta

declaração de voto é apenas para lembrar, presidente, que, quando somos coerentes

e buscamos nos aprofundar na matéria pela qual estamos dispostos a trabalhar, às

vezes conseguimos enxergar mais adiante do que os que ficam em um discurso mais

periférico, um discurso raso. Então, apresentamos o Projeto de Lei nº 4.170 em junho

de 2013. Ou seja, já se passaram dois anos. No início deste ano pedimos o seu

desarquivamento,  e  ele  foi  transformado  no  Projeto  de  Lei  nº  840.  Por  meio  de
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requerimento  aprovado  na  Comissão  de  Segurança  Pública,  realizamos  uma

audiência pública que teve de ser feita neste Plenário porque estavam aqui mais de

800  agentes  penitenciários  e  socioeducativos  acompanhando  nossos  trabalhos  e

pedindo a aprovação da matéria. Tive o zelo de agendar uma reunião do secretário

de Defesa Social, Bernardo Santana, com a Comissão de Segurança Pública, que

representei por ser seu presidente, para entregar ao secretário uma cópia do meu

projeto. Na ocasião, disse a ele que agora o problema era do governo de que ele

participa, mas que era também um problema de Estado. Portanto, sugeri a S. Exa.

que encaminhasse o mais breve possível essa matéria. O secretário articulou junto ao

governador, que, de fato, nos encaminhou o Projeto de Lei nº 1.660, cuja urgência

acabamos  de  aprovar  por  meio  de  requerimento.  Mas  o  que  quero  é  apenas

demonstrar aos deputados Rogério Correia e Durval  Ângelo a nossa coerência,  a

coerência que temos, ao tratar das coisas de Estado. Porque os governos passam,

mas os servidores ficam, a administração pública permanece, e ela não pode ficar

distorcida e atabalhoada, quando tem de fazer o melhor para a sociedade. Mas neste

momento, deputado João Leite, a antiga oposição, que foi avisada por nós, durante

todo o tempo, está reconhecendo que estávamos certos. O deputado João Leite foi

relator  do  meu projeto  em duas  comissões,  em 1º  turno,  e  deu sua contribuição

entendendo que eu estava certo. Vejam: apresentamos o projeto em 2013; tentamos

aprová-lo  em  2014,  mas  não  conseguimos;  agora,  o  atual  governo  entende  a

grandeza,  a  necessidade  e  a  urgência  da  matéria.  Felizmente,  acordaram.  O

requerimento  foi  aprovado.  Portanto,  amanhã  vamos  reunir  três  comissões  –

Administração  Pública,  Fiscalização  Financeira  e  Segurança  Pública  –  para  dar

parecer  ao  projeto,  que  já  poderá  ser  votado  em  1º  turno  na  terça-feira,  com  a

compreensão  da  sua  necessidade  e  excepcionalidade  e,  acima  de  tudo,  da

necessidade de que seja aprovado o mais rapidamente possível para que o governo

do  Estado  não  tenha  mais  problemas,  já  que  estamos  com  o  sistema  prisional

superlotado, necessitando de mais zelo, mais cuidado e mais atenção. Parabéns aos

deputados que nos acompanharam no voto – deputados Antônio Jorge, João Leite e

outros que aqui se encontravam – por terem entendido a grandeza do requerimento e

da matéria. Obrigado, presidente.
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Questão de Ordem

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Com a palavra, pela ordem, o deputado

Antônio Jorge.

O deputado Antônio Jorge – Sr. Presidente, caríssimos pares, senhoras e senhores,

mineiros e mineiras que nos acompanham pela TV Assembleia, ocupo brevemente

esta tribuna para destacar um assunto de grande relevo do ponto de vista do Senado

Federal: quero dirigir algumas palavras à Embrapa e a seus trabalhadores. Vou fazê-

lo por meio de uma leitura porque quero registrar nos anais desta Casa e na ata desta

reunião a nossa manifestação.  Sr.  Presidente,  neste ano a Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, completou 42 anos. É, para nós, brasileiros, um

momento de júbilo, um momento de alegria, particularmente para mim, que conheço

bem de perto o empenho dos seus colaboradores, pois minha esposa é pesquisadora

da Embrapa. Posso dizer que tivemos a oportunidade de reconhecer ano a ano os

seus avanços. Muitas vezes a população identifica, por meio da imprensa, o superávit

na balança e os avanços na agropecuária, mas não tem a dimensão do labor e do

esforço  empenhado  na  pesquisa  pela  Embrapa,  que  foram  necessários  para

chegarmos  a  esses  resultados.  Portanto,  quero  aqui  dirigir  uma  palavra  de

reconhecimento aos trabalhadores da Embrapa. Eu gostaria de dizer o que todos já

sabemos, mas convém que sempre se reitere. É cada vez mais central a percepção

que  temos,  no  Brasil  e  no  mundo,  de  que agricultura é  essencial.  Primeiro,  pelo

motivo  mais  óbvio  de  que  precisamos  garantir  alimentos  às  pessoas,  aos

contingentes populacionais, principalmente os mais pobres, cujo número cresce em

todos  os  continentes.  E  a  pesquisa  se  torna  fundamental  para  que  tenhamos

produtividade,  custo-benefício  nessa  área  tão  crítica  para  a  humanidade.  Sr.

Presidente, em 2014, o balanço da Embrapa mostrou que, para cada real aplicado

pelo  governo  federal  na  empresa,  foram  gerados  R$8,53  de  benefícios  para  a

sociedade. Quando são analisados os benefícios sociais e econômicos em relação

aos recursos investidos ao longo das últimas décadas, os resultados indicam uma

rentabilidade extraordinária, bilionária para toda a nação brasileira. O agronegócio é

fundamental para a nossa balança comercial,  e,  não fossem esse setor da nossa

economia, sua competitividade no mercado mundial, os esforços da Embrapa, a crise
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que hoje vivemos teria nos assolado de forma mais grave. O trabalho realizado por

essa  empresa  é  extraordinário.  Como  cidadão  brasileiro,  em  primeiro  lugar,  e,

secundariamente,  como  parlamentar  desta  Casa,  eu  não  poderia  deixar  de  me

pronunciar aos nobres pares e aos mineiros dizendo que precisamos avançar mais.

No  momento  em  que  o  governo  federal  sinaliza  com cortes  nas  pesquisas,  com

subtração de direitos aos trabalhadores da Embrapa,  é preciso que toda a nação

brasileira  se  una,  para  dizer:  “A  pesquisa  precisa  avançar,  a  Embrapa  precisa

avançar, e seus trabalhadores precisam ser preservados”. Obrigado, presidente. Peço

registro na ata desta tarde.

Encerramento

O  presidente  (deputado  Gilberto  Abramo)  –  A presidência  verifica,  de  plano,  a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 20 horas,

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

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 20/5/2015*

Às 14h29min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Wander  Borges, Dalmo Ribeiro Silva e Glaycon Franco (substituindo o

deputado Fred Costa, por indicação da liderança do BCMG), membros da supracitada

comissão. Estão presentes também os deputados Nozinho e Tito Torres. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Wander Borges, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Glaycon Franco, dispensa a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

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

presidência  suspende  a  reunião  por  alguns  minutos  para  entendimento  entre  os

deputados. Reabertos os trabalhos, estão presentes os deputados Wander Borges,

Geisa Teixeira e Fabiano Tolentino (substituindo o deputado Fred Costa, por indicação

da  liderança  do  BCMG).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
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compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. Neste momento, o Projeto de Lei Complementar nº 1/2015 é

retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Glaycon  Franco,

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

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

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

Requerimentos nºs 675 e 676/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.793 a 1.796,

1798, 1.802, 1.805, 1.807, 1.808, 1.813, 1.818, 1.826, 1.828 e 1.829/2015. A seguir,

são  recebidos  pelo  presidente,  submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  e

aprovados os requerimentos:

nº  1797/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater assuntos relativos às condições de trânsito na Estrada

Gorduras, localizada entre os Bairros Jardim Vitória e Bela Vitória, em Belo Horizonte,

próximo à entrada do Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, com acesso à

BR-381;

nº  1799/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  para  debater  a  situação,  verificada  no  Bairro  Goiânia,  em Belo

Horizonte,  da  duplicação  da  MG-05  e  das  desapropriações  relativas  a  essa

duplicação;

nº  1.800/2015,  do  deputado  Wander  Borges,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência para debater o problema da população em situação de rua no Estado, em

especial no Município de Belo Horizonte.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 1.801/2015, das deputadas Rosângela Reis e Celise Laviola e dos deputados

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Isauro  Calais,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para enviar a esta Casa projeto de lei

que  institua  fundo  destinado  a  custear  o  desenvolvimento  das  atividades  da

Defensoria Pública do Estado;
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nº  1.804/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater, no Município de Conselheiro Lafaiete, a situação dos

terrenos da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais nesse município

aptos para habitação de interesse social;

nº 1.806/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, no Município de Guarani,

para debater a construção do terminal rodoviário municipal em área de preservação

ambiental e a violação de direitos humanos que ela provoca.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Wander Borges, presidente – Rosângela Reis – Dalmo Ribeiro Silva.

* – Republicado em virtude de incorreções verificadas na edição de 4/6/2015, na

pág. 65.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 25/5/2015

Às 10h5min, comparecem na OAB de Juiz de Fora os deputados Antônio Jorge e

Missionário  Marcio  Santiago,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente

também o deputado Noraldino Júnior. O presidente, deputado Antônio Jorge, declara

aberta a reunião e, nos termos do art.  120, III,  do Regimento Interno, dispensa a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

debater medidas de enfrentamento do uso de drogas e substâncias psicoativas, a

construção de rede regional e ampliação para acolhimento ao usuário de drogas, bem

como o papel das comunidades terapêuticas e a regularização dos repasses a elas

destinados. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Ana  Cecília  Vilella  Guilhon,  presidente  do  Conselho  Municipal  de  Políticas

Integradas sobre  Drogas  de Juiz de Fora;  Regina  Célia  de Souza,  presidente do

Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora; Andréia da Silva Stenner, chefe do



908
____________________________________________________________________________

Departamento de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora,

representando o secretário municipal de Saúde; Tatiana de Oliveira Pereira Tavares,

coordenadora do consultório na Rua da Associação Casa Viva, em Juiz de Fora; e

Arine Caçador Martins, gestora social do Centro de Prevenção à Criminalidade de

Juiz de Fora; e os Srs. José Sóter de Figueirôa Neto, secretário municipal de Governo

de  Juiz  de  Fora;  José  Eduardo  Moreira  Amorim,  ex-superintendente  regional  de

Saúde de Juiz de Fora e diretor da Associação Casa Viva de Juiz de Fora; Moisés

Cláudio Maria e Silva, presidente da Comunidade Terapêutica Juiz de Fora na Família

de Cristo;  Cláudio Fabrício Martins,  presidente da  Comunidade Terapêutica Pedra

Fundamental  Reciclando  Almas,  de  Juiz  de  Fora;  Daniel  de  Jesus  Lage  Ribeiro,

diretor do Centro de Recuperação Vida Viva, de Juiz de Fora; Paulo Tristão Machado

Júnior,  juiz  de  direito  da  Comarca  de  Juiz  de  Fora  e  diretor  do  Fórum;  Rodrigo

Ferreira Barros, promotor de justiça; Denilson Clozato Alves, presidente da OAB de

Juiz de Fora; Flávio Procópio Cheker, secretário municipal de Desenvolvimento Social

de Juiz de Fora, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Antônio Jorge, presidente – Ione Pinheiro – Missionário Marcio Santiago.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 26/5/2015

Às 15h12min,  comparecem na Sala  das Comissões os  deputados  Deiró Marra,

Anselmo José Domingos, Celinho do Sinttrocel, Gustavo Valadares e Gilberto Abramo

(substituindo o deputado Celinho do Sinttrocel, por indicação da liderança do BMM),

membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Rogério

Correia e Iran Barbosa. Havendo número regimental, o presidente, deputado Deiró
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Marra,  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  debater  as  falhas  técnicas

apresentadas nos viadutos construídos na Avenida Pedro I, em Belo Horizonte, e os

transtornos causados aos moradores da região, a apreciar  a matéria constante na

pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento

da  seguinte  correspondência:  ofício  do  deputado  Wander  Borges,  presidente  em

exercício  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  convidando  os

membros  da  comissão para a  audiência  pública  que debaterá o  Programa Minas

Comunica, projeto de prestação de serviços de telefonia móvel, no dia 2 de junho, às

10  horas,  no  Plenarinho  III  desta  Casa.  Comunica  também  o  recebimento  de

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre

parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Helvécio  Miranda  Magalhães  Júnior,  secretário  de

Planejamento (21/5/2015); Marcelo Luis de Oliveira, presidente da Câmara Municipal

de Frutal (21/5/2015); Cláudio Renê Valadares Lobato, coordenador de Exploração da

Infraestrutura Rodoviária da ANTT (23/5/2015); Vitor Valverde, secretário municipal de

Governo  (21/5/2015).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

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

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os seguintes pareceres: pela aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs

132/2015 com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça; e 252/2015 na

forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado

Gustavo Valadares, todos em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

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

são aprovados os Requerimentos nºs 685, 686, 687, 688, 689, 714, 742, 743, 744,

769, 770,  771 e 772/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.634/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada visita da
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Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  à  Agência  Nacional  de

Aviação Civil com o objetivo de debater as questões relacionadas com o Aeroporto

Carlos Drummond de Andrade, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves e a aviação

regional;

nº 1.635/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada visita da

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas à Secretaria de Aviação

Civil  da  Presidência  da  República  com  o  objetivo  de  debater  as  questões

relacionadas o Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, o Aeroporto Internacional

Tancredo Neves e a aviação regional;

nº  1.636/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  do

deputado Carlos Pimenta e do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja

realizada nova audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas  para  debater  a  transferência  de  voos  regionais  do  Aeroporto  Carlos

Drummond de Andrade para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, bem como a

transferência de voos domésticos para o Aeroporto Carlos Drummond de Andrade;

nº 1.637/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel e da deputada Rosângela Reis,

em que solicitam seja encaminhado à Azul Linhas Aéreas manifestação de repúdio

pelos preços elevados cobrados pelas passagens, pela diminuição de oferta de voos

regionais  e  pelo  possível  cancelamento  da  oferta  de voos  regionais  operados no

Aeroporto Carlos Drummond de Andrade;

nº 1.638/2015, do deputado Carlos Pimenta, do deputado Celinho do Sinttrocel, da

deputada Rosângela Reis e do deputado Bonifácio Mourão, em que solicitam seja

encaminhado à Azul Linhas Aéreas pedido de providências para que a empresa se

esforce para que sejam mantidos os voos regionais do Aeroporto da Pampulha para

as cidades-polos do Estado;

nº 1.639/2015, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja encaminhado à

Infraero pedido de providências para que as manobras de pouso e decolagem no

Aeroporto de Governador Valadares possam ser operadas por instrumentos;

nº 1.641/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre o

contrato celebrado com a Concessionária Nascentes das Gerais em decorrência de
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parceria público-privada com o Estado,  cujo objeto é a concessão patrocinada da

Rodovia  MG-050,  informando  especialmente  sobre  o  montante  recebido  pela

empresa a título de tarifa de pedágio desde o início da cobrança, em 13/6/2008; e

sejam encaminhados o projeto contratado, o plano contendo todas as intervenções e

as planilhas de custos relativas a cada uma das referidas intervenções;

nº  1.642/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para

debater o fechamento do Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte;

nº  1.644/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Departamento  de  Estradas  de Rodagem pedido  de  providências

para o asfaltamento da estrada que liga a BR-262 ao Município de Araújos;

nº 1.646/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em Ponte Nova,

para  debater  as  obras  públicas  que  visam  à  melhoria  de  acesso  ao  município,

especificamente a construção do anel rodoviário  que liga Ponte Nova a Viçosa,  o

contrato para execução do projeto básico do asfaltamento da estrada que liga Ponte

Nova a Barra Longa e a construção da terceira pista da rodovia que liga Ponte Nova a

Ouro Preto, com o objetivo de potencializar o aeroporto local;

nº 1.647/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em Guaraciaba,

para conhecer e debater  os  estudos para asfaltamento dos 25km de estrada que

ligam os Municípios de Guaraciaba e Porto Firme;

nº  1.648/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas

conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater o sistema metroviário

de Belo Horizonte,  por solicitação do Sindicato dos Empregados de Empresas de

Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 1.898/2015, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em
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Barbacena, para debater a instalação e a cobrança de pedágio na Rodovia BR-040,

especificamente no Km 714, localizado entre Barbacena e o Distrito de Correia de

Almeida;

nº 1.899/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater a

intenção de abertura de procedimento de manifestação de interesse para realização

de  parceria  público-privada  para  manutenção  e  exploração  da  rede  rodoviária

estadual;

nº 1.900/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas com a

Comissão de Segurança Pública, em Uberlândia, para debater o roubo de cargas na

região do Triângulo e Alto Paranaíba;

nº  1.901/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em

Belo  Oriente,  para  debater  a  MG-758,  especialmente  a  construção de ciclovia  na

referida rodovia;

nº  1.902/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para

debater o Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais, a ser

implementado  pelo  governo  do  Estado  para  as  rodovias  estaduais,  abrangendo

aproximadamente 12.000km;

nº 1.903/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais pedido de providências

para a reativação da balança de pesagem de veículos da Rodovia MG-290, em razão

do tráfico intenso de caminhões que circula diariamente na rodovia;

nº 1.904/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre o

andamento das obras de melhoria da pavimentação da MG-060, entre os Municípios

de  Esmeraldas  e  São  José  da  Varginha  e  sobre  o  estágio  atual  do  contrato  de

concessão para a referida rodovia;

nº 1.905/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao
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Departamento  de  Estradas de Rodagem de Minas Gerais  pedido de  providências

para construção de uma rotatória (trevo) na Rodovia MG-451, no trecho de acesso à

sede do Município Olhos D'água;

nº 1.906/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Deiró Marra, em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  governo  do  Estado  pedido  de  providências  para

realização,  no  segundo  semestre  de  2015,  de  Conferência  Metropolitana  de

Mobilidade com a finalidade de debater o transporte público e a mobilidade urbana na

Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 1.907/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Deiró Marra, em que

solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação

e Obras Públicas, em Ribeirão das Neves, para debater o transporte público;

nº 1.908/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para

debater  o  trabalho  dos  motoristas  do  transporte  coletivo  intermunicipal,  com  o

acúmulo de função de motorista e cobrador e o funcionamento dos ônibus sem a

presença do cobrador;

nº 1.909/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para

debater  o  trabalho  dos  motoristas  do  transporte  coletivo  metropolitano,  com  o

acúmulo de função de motorista e cobrador e o funcionamento dos ônibus sem a

presença do cobrador.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.

Frederico  Corrêia  Lima  Coelho,  engenheiro,  representando  Clémenceau  Chiabi

Saliba  Júnior,  presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Avaliações  e  Perícias  de

Engenharia de Minas Gerais – Ibape-MG; Maurício de Lana, diretor-presidente da

Consol  Engenharia;  Glaucus  Leonardo  Veiga  Simas,  advogado  da  Consol

Engenharia;  José  Paulo  Toller  Mota,  diretor  da  Construtora  Cowan;  e  Guilherme

Augusto Machado, advogado da Construtora Cowan, que são convidados a tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Gilberto Abramo, 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
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debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Deiró  Marra,  presidente  –  Anselmo  José  Domingos  –  Celinho  do  Sinttrocel  –

Fabiano Tolentino.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Celinho  do  Sinttrocel  (substituindo  o  deputado  Paulo  Lamac,  por  indicação  da

liderança do BMM) e Vanderlei Miranda (substituindo o deputado Durval Ângelo, por

indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes,  também,  a  deputada  Cristina  Corrêa  e  o  deputado  Rogério  Correia.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Cristiano Silveira, declara aberta

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

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

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

se destina a votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: e-mail, por meio do Fale com a Assembleia, do Sr. Antônio

Tiradentes Ferreira solicitando à comissão empenho em provocar o deslocamento de

recursos humanos com o objetivo de investigar  a morte do jornalista Evany José

Metzker. Comunica também o recebimento de correspondência publicada no  Diário

do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Vitor

Valverde,  secretário  municipal  do  Governo  de  Belo  Horizonte;  Fernando  Capez,

presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, encaminhando cópia

da Lei nº 14.946, de 2013, que dispõe sobre a cassação da inscrição, no cadastro de

contribuintes  do  ICMS,  de  qualquer  empresa  que  faça  uso  direto  ou  indireto  de

trabalho escravo ou em condições análogas à de escravo (21/5/2015); e Carlos Vital

Tavares Corrêa Lima, presidente do Conselho Federal de Medicina, agradecendo o

envio de cópia das notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de
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Direitos Humanos (23/5/2015).  A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Flávia Gotelip Corrêa Veloso, coordenadora do Programa

Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; Lívia Mendes Moreira Miraglia,

professora adjunta e coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo da UFMG; Flávia

do Bonsucesso Teixeira, professora da Universidade Federal de Uberlândia; e Raquel

Salinas Peixoto, advogada, membro da equipe jurídica do Centro Zanmi; e os Srs.

Leonardo Soares Nader, subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

da Secretaria para os Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania de Minas

Gerais;  Antônio  Roberto  Lambertucci,  subsecretário  de  Trabalho  e  Emprego  da

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social;  José  Eduardo  de

Resende Chaves Júnior, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho e membro

do Fórum de Magistrados pelo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Conselho

Nacional de Justiça; José Pedro dos Reis, procurador do trabalho; Marcelo Gonçalves

Campos, auditor fiscal do trabalho, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência  passa  a  palavra  aos  convidados  para  suas  considerações  iniciais.

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

taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

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

um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 737, 802 e 814/2015. Passa-se

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

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.910/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos no Município de Medina, em

caráter de urgência, para buscar esclarecimentos sobre o assassinato do jornalista

Evany José Metzker;

nº  1.911/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater os direitos dos

servidores  públicos  de  Belo  Horizonte  que  se  encontram  em  greve  desde  o  dia

25/5/2015,  especialmente  o  da  livre  manifestação,  e  tomar  ciência  de  suas

reivindicações;



916
____________________________________________________________________________

nº 1.914/2015, do deputado Cristiano Silveira e do deputado Celinho do Sinttrocel,

em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta das Comissões de Direitos

Humanos e de Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater os relatórios

da situação do trabalho escravo no Brasil e as formas de combatê-lo no Estado, e a

criação da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo em Minas Gerais;

nº  1.919/2015,  do  deputado  Cristiano  Silveira,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  a  violência

praticada contra jornalistas, especialmente a denúncia do Sindicato dos Jornalistas

Profissionais  de  Minas  Gerais  da  agressão  sofrida  pelo  repórter  fotográfico  Beto

Novaes, do Estado de Minas;

nº  1.920/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  sejam  ouvidos

convidados,  na  10ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  para

exposição sobre o fortalecimento das políticas públicas de enfrentamento ao tráfico

de pessoas para fins de exploração laboral, o combate ao trabalho escravo e o crime

conhecido como "chacina de Unaí";

nº 1.921/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado ao

governo  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  implementação  da  Comissão

Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo – Coetrae – vinculada à Secretaria

Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, nos mesmos moldes

da Comissão Nacional;

nº  1.915/2015,  do  deputado  Doutor  Jean  Freire,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Direitos Humanos no Município de Medina para

debater a violência contra jornalistas no Estado;

nº 1.916/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizado debate

público da Comissão de Direitos  Humanos para discutir  o genocídio da juventude

negra e pobre no Brasil;

nº 1.917/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizado debate

público  da Comissão de Direitos  Humanos para discutir  a  redução da maioridade

penal;

nº  1.918/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  os  trabalhos

realizados pela Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil;
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nº 1.922/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado

aos parlamentares integrantes das bancadas mineiras na Câmara dos Deputados e

no  Senado  Federal  pedido  de  providências  para  apoiarem  a  não  alteração  do

conceito de trabalho escravo e repudiarem as disposições contidas nos Projetos de

Lei  Federal  nº  432/2013  e  3.842/2012,  ambos  em  tramitação  naquelas  Casas,

mantendo-se  integralmente  o  disposto  no  art.  149  do  Código  Penal,  de  forma  a

garantir direitos dos trabalhadores e evitar um grave retrocesso social.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2015.

Cristiano Silveira, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às 13h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Wander Borges e

Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada comissão. Está presente, também, o

deputado  Carlos  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o  presidente  deputado

Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, a

subscreve e solicita ao membro da comissão presente que a subscreva. A presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  paralisação  e  a  interrupção,  por

denúncias e ações judiciais, do andamento do concurso público da Unimontes, que

está  causando descontentamento  dos professores e dos demais  funcionários  que

participaram  do  certame e  foram aprovados,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão. O presidente, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. deputado federal Paulo Guedes; José Marcos Martins de Freitas, presidente da

Câmara  Municipal  de  Montes  Claros;  João  dos  Reis  Canela,  reitor  Universidade

Estadual de Montes Claros – Unimontes; Gilmar Ribeiro dos Santos, presidente da

Associação  dos  Docentes  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  –

Adunimontes;  João  Felício  Rodrigues  Neto,  pró-reitor  de  ensino  da  Unimontes;

Gustavo Machado Guedes,  estudante  da  Unimontes;  Padre  Antônio Alvimar,  vice-
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reitor da Unimontes; Vereador Cláudio Prates, 1º-secretário da Câmara Municipal de

Montes  Claros;  Vereador  Professor  André  Ricardo,  vice-presidente  da  Câmara

Municipal de Montes Claros; Felipe Fróes Couto, professor substituto da Unimontes; e

a Sra. Maria Clara Maciel, professora da Unimontes. 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.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Wander Borges, presidente – Rosângela Reis – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Tito  Torres  (substituindo  o  deputado  Gustavo

Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental,  o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara

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

dispensa a leitura da ata da reunião 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: convite do

presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes, para reunião especial destinada à

entrega  do  título  de  Cidadão  Honorário  ao  Sr.  Paulo  Renato  Paim,  senador  da

República, a ser realizada no dia 29/5/2015, às 16 horas, e e-mail do Sr. Sebastião de

Oliveira, solicitando que sejam incluídos como beneficiários dos reajustes previstos

no  Projeto  de  Lei  nº  1.504/2015  também  os  diretores,  os  aposentados  e  os

pensionistas,  com  os  mesmos  índices  de  correção  do  piso  salarial  profissional

nacional.  Comunica  também  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Rodrigo  Pacheco,
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deputado federal,  publicado no  Diário do Legislativo em 23/5/2015. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

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

nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, por unanimidade, os

Projetos  de  Lei  nºs  269/2015  (relator:  deputado  Celinho  do  Sinttrocel);  393/2015

(relatora:  deputada Geisa Teixeira);  594 e 604/2015 (relator:  deputado Celinho do

Sinttrocel), os quais receberam parecer pela sua aprovação. Submetido a votação, é

aprovado o Requerimento nº 659/2015. Submetidos a discussão e votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs

387, 472, 473 e 561/2015. Registra-se a presença do deputado Felipe Attiê e a saída

do  deputado  Tito  Torres.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.924/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita sejam ouvidos, na

9ª Reunião Ordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social os

representantes da Associação Dona Lucinha, entre eles a Sra. Mônica Sales Araújo;

nº 1.925/2015, dos deputados Bosco e Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja

realizada audiência pública conjunta das Comissões do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social e de Cultura para debater acerca do quadro atual da TV Minas e suas

perspectivas;

nº 1.928/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de providências

para  disponibilizar,  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  cursos  de

qualificação,  no  âmbito  do  Pronatec,  destinado  aos  trabalhadores  da  agricultura

familiar;

nº  1.929/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para

debater a situação dos agentes de bordo/cobradores do transporte coletivo da Região

Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 1.932/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais ofício solicitando o
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agendamento de uma reunião da Mesa Diretora com as centrais sindicais que atuam

no Estado para discutir o Projeto de Lei da Câmara nº 30/2015, em tramitação no

Senado Federal,  que dispõe sobre os contratos de terceirização e as relações de

trabalho deles decorrentes;

nº 1.933/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Mesa Diretora  do  Senado Federal  manifestação de  repúdio  ao  Projeto  de  Lei  da

Câmara nº 30/2015, que dispõe sobre os contratos de terceirização e as relações de

trabalho deles decorrentes;

nº 1.934/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

presidente do Senado Federal e aos senadores do Estado de Minas Gerais as notas

taquigráficas da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social, em que se debateu a tramitação no Senado Federal do Projeto de

Lei nº 4.330/2004, que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e

as relações de trabalho dele decorrentes. Requer sejam encaminhadas, também, as

notas taquigráficas da 8ª Reunião da Comissão de Turismo Indústria e Comércio, em

que se debateu o mesmo tema. (Emendado pelo deputado Felipe Attiê);

nº 1.935/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada visita da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social ao presidente do Senado

Federal para apresentar as conclusões da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão do

Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social,  realizada  em  11/5/2015,  em  que  se

debateu a tramitação no Senado Federal do Projeto de Lei nº 4.330/04, que dispõe

sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele

decorrentes;

nº 1.936/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja realizada reunião

da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  para  debater,  em

audiência pública, no Município de Ubá, a situação dos setores moveleiro, comercial

e industrial, tanto dos empresários quanto dos trabalhadores, no município e em sua

microrregião;

nº  1.940/2015,  dos  deputados  Geraldo  Pimenta  e  Professor  Neivaldo,  em  que

solicitam seja realizada reunião da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social  para  debater,  em  audiência  pública,  a  regulamentação  da  profissão  de

esteticista;
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nº 1.941/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel  e Cristiano Silveira, em que

solicitam seja realizada reunião conjunta das Comissões do Trabalho da Previdência

e da  Ação Social  e  de  Direitos  Humanos  para  debater,  em audiência  pública,  os

relatórios da situação do trabalho escravo no Brasil e as formas de combatê-lo em

Minas Gerais;

nº  1.942/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado à bancada mineira na Câmara dos Deputados pedido de providências

para que votem contrariamente à Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro de

2014, que altera critérios para concessão de benefícios previdenciários;

nº 1.944/2015, dos deputados Geraldo Pimenta e Celinho do Sinttrocel,  em que

solicitam  seja  encaminhado  à  Presidência  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de

providências para inclusão na Ordem do Dia para votação em Plenário do Projeto de

Lei nº 2.295/2000, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e

auxiliares de enfermagem, além de envidar esforços para a sua aprovação;

nº 1.945/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel, Geraldo Pimenta e Professor

Neivaldo,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  da  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social para debater, com convidados, a pesquisa sobre o perfil

da enfermagem no Brasil, desenvolvida pela Fiocruz;

nº 1.947/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita sejam realizadas

reuniões da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater, em

audiências públicas regionalizadas, a situação dos profissionais de enfermagem no

Estado, especialmente a jornada de trabalho e o piso salarial desses profissionais;

nº 1.949/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel, Geraldo Pimenta e Professor

Neivaldo  e da deputada Geisa Teixeira,  em que solicitam seja  realizada visita  da

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social à Secretaria de Estado da

Saúde para tratar do piso salarial estadual e da redução da jornada para 30 horas

para os profissionais da enfermagem nos serviços públicos de saúde no Estado, com

a participação de representantes da categoria;

nº 1.950/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel, Geraldo Pimenta e Professor

Neivaldo,  em que solicitam seja encaminhado à bancada mineira na Câmara dos

Deputados  pedido  de  providências  para  acompanhamento  e  apoio  à  luta  pela
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redução da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem com o Projeto de

Lei nº 2.295/2000;

nº 1.952/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

reunião da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater, em

audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.245/2015, em tramitação na Câmara Federal,

que versa sobre a regulamentação do exercício das atividades de “mototaxista”  e

“motoboy”;

nº 1.953/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

reunião da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para debater, em

audiência pública, a tramitação no Senado Federal do Projeto de Lei nº 4.330/2004,

que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de

trabalho dele decorrentes;

nº  1.955/2015,  dos  deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Rogério  Correia  e  da

deputada  Geisa  Teixeira,  em  que  solicitam  seja  inserido  nos  anais  da  ALMG  o

“Manifesto  contra  a  terceirização:  muito  além  do PL 4330/2004”  (atualmente  PLC

30/2015) – lançado em Belo Horizonte no dia 30 de abril de 2015. Requerem, ainda,

seja dada ciência desse registro a Daniela Muradas, Jorge Luiz Souto Maior, Rede

Nacional  de  Pesquisa  e  Estudos  em  Direito  do  Trabalho  e  Seguridade  Social,

Associação  Brasileira  e  Mineira  de  Advogados  Trabalhistas,  Associação  Latino-

Americana  de  Advogados  Laboristas,  Associação  dos  Magistrados  da  Justiça  do

Trabalho da 3ª Região, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho,

Associação Nacional  dos  Procuradores do Trabalho,  Associação Latino-Americana

dos Juízes do Trabalho, Central Única dos Trabalhadores, Intersindical – Instrumento

de Luta e Organização da Classe Trabalhadora, CSP Conlutas – Central Sindical e

Popular – e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB –;

nº 1.956/2015, dos deputados Celinho do Sinttrocel,  Geraldo Pimenta e Ricardo

Faria, em que solicitam seja realizada visita da Comissão do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social à Fiat Automóveis, em Betim, para verificar as condições de trabalho

dos empregados da funilaria e pintura da empresa;

nº  1.957/2015,  dos  deputados  Ricardo  Faria,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Geraldo

Pimenta,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  da  Comissão  do  Trabalho,  da
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Previdência e da Ação Social para debater, em audiência pública, na portaria da Fiat

Automóveis,  em  Betim,  os  impactos  e  reflexos  da  terceirização  na  vida  dos

trabalhadores, bem como o Projeto de Lei da Câmara nº 30/2015, em tramitação no

Congresso Nacional;

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº

1.923/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja realizada reunião

da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  para  debater,  em

audiência  pública,  a  realidade  e  os  desafios  enfrentados  pelo  Sindicato  dos

Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais e demais sindicatos

de servidores do Poder Judiciário.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.

Mônica Sales Araújo, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Marília Campos.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 28/5/2015

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Doutor Jean Freire e Ricardo Faria, membros da supracitada comissão. Está presente

também o deputado Neilando Pimenta. Havendo número regimental,  o presidente,

deputado Arlen Santiago,  declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  debater  as  demandas  e  dificuldades  dos  pequenos

hospitais da região e o impacto da judicialização da saúde nos municípios e a discutir

e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir a Sra. Márcia Elizabeth Alves Ottoni, superintendente regional de

Saúde de Teófilo Otôni, representando o secretário de Estado de Saúde; e os Srs.

Getúlio Afonso Porto Neiva, prefeito municipal de Teófilo Otôni; Ilter Volmer Martins,
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vice-prefeito  municipal  de  Teófilo  Otôni;  Northon Neiva  Diamantino,  presidente  da

Câmara Municipal de Teófilo Otôni; Gustavo Henrique Moreira do Valle, juiz diretor do

Foro da Comarca de Teófilo Otôni; Ricardo Almeida Viana, secretário Municipal de

Saúde de Carlos  Chagas e presidente do  Cosems Regional  – Teófilo  Otôni;  Luiz

Carlos  Barreto  Silva,  presidente  da  Associação  Médica  de  Teófilo  Otôni;  Péricles

Batista da Silva,  coordenador  regional  da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais  em Téofilo  Otôni;  Vicente  Alves  Guedes,  prefeito  municipal  de  Itambacuri;

Jorge Arcanjo, assessor especial do Governo de Minas; Fernando Antônio Barbosa,

secretário municipal de Saúde de Teófilo Otôni; João Carlos Corrêa, superintendente

da Associação Hospitalar  Santa  Rosália;  Gilberto Nascimento  Reis,  presidente do

Sindicato da Saúde de Téofilo Otôni, que são convidados a tomar assento à mesa. O

presidente, deputado Arlen Santiago,  coautor  do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais e concede a palavra ao deputado Neilando

Pimenta,  também  coautor  do  requerimento.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

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

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. São recebidos

pela presidência, para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 1.997/2015, dos deputados Arlen Santiago, Doutor Jean Freire, Ricardo Faria e

Neilando Pimenta, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Saúde pedido de providências para agilizar o pagamento dos convênios da área da

saúde,  em  especial  do  Município  de  Téofilo  Otôni,  visto  que  os  hospitais  estão

atravessando  grandes  dificuldades  e  a  população  está  sofrendo  com  a  falta  de

atendimento médico;

nº 1.998/2015, dos deputados Arlen Santiago, Ricardo Faria, Neilando Pimenta e

Doutor Jean Freire, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Saúde pedido de providências para liberar as vinte e seis ambulâncias do SAMU para

a região de Teófilo Otôni, previstas em resolução da Comissão Intergestores Bipartite;

nº 1.999/2015, do deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  para  determinar  que  a
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Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otôni realize um estudo detalhado

sobre a situação dos hospitais que compõem a rede SUS na macrorregião Nordeste

do Estado;

nº 2.000/2015, do deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Estado  de Saúde pedido  de  providências  para  criar  uma comissão

interdisciplinar para capacitar  gestores hospitalares dos hospitais da rede SUS da

Macrorregião Nordeste do Estado.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Antônio Jorge.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 601/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  a  proposição  de  lei  em  epígrafe,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.172/2011, visa instituir o Dia

Estadual do Trabalhador em Locação.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado seu exame preliminar quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno,

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 601/2015 tem por escopo instituir o Dia Estadual do Trabalhador

em Locação, a ser comemorado anualmente em 20 de novembro.

Em sua justificação, a autora da matéria esclarece que a data escolhida é o dia da

fundação do Sindicado dos Trabalhadores em Locação do Estado de Minas Gerais –

Sintral-MG –, órgão que representa os trabalhadores das empresas de locação de

veículos;  de  máquinas  e  equipamentos  agrícolas,  industriais  e  comerciais;  de
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ferramentas; de equipamentos médicos e hospitalares; de aparelhos eletrônicos; de

artigos para festas; de peças de vestuário; de equipamentos e materiais esportivos e

de  lazer;  de  sinucas  e  bilhares;  de  equipamentos  de  informática;  de  banheiros

químicos e de estruturas tubulares para montagem de palco.

A proposição em análise foi examinada por esta comissão na legislatura passada,

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

Com relação à  repartição  da competência  legislativa  entre  a  União,  os  estados

membros, o Distrito Federal e os municípios, a Constituição da República relaciona,

no art. 22, as matérias reservadas à União, em que predomina o interesse nacional;

e, no art. 30, I, estabelece que cabe aos municípios os assuntos de interesse local.

Ao estado membro, o § 1º do art. 25 dispõe que ficam reservadas as matérias que

não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 601/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  João  Alberto,  relator  –  Isauro  Calais  –  Carlos

Pimenta – Antônio Jorge – Cristiano Silveira – Bonifácio Mourão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 615/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.500/2011, visa instituir o Dia Estadual do

Bombeiro Civil.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe a este órgão colegiado seu exame preliminar 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  615/2015  tem  como  finalidade  instituir  o  Dia  Estadual  do

Bombeiro Civil, a ser comemorado anualmente em 24 de agosto.

Em sua justificação, a autora da proposição ressalta que a escolha da data se deve

ao fato de, em 24 de agosto de 2007, ter sido fundado o Sindicato dos Trabalhadores

Bombeiros Profissionais Civis do Estado de Minas Gerais – SindBombeiros/MG –,

fruto do entusiasmo e do árduo trabalho da categoria.

A matéria em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada, no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade.  Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

Inicialmente é importante esclarecer que, nos termos da Lei Federal no 11.901, de

2009, que regulamenta o exercício da profissão, considera-se bombeiro civil aquele

que, habilitado nos termos da lei, exerce, em caráter habitual, função remunerada e

exclusiva  de  prevenção  e  combate  a  incêndio,  como  empregado  contratado

diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia mista, ou

empresas  especializadas  em  prestação  de  serviços  de  prevenção  e  combate  a

incêndio.

O  projeto  dispõe  sobre  matéria  inserida  na  competência  legislativa  do  Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência remanescente ou residual, que faculta ao estado tratar das matérias que
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não se enquadram no campo privativo da União, enumeradas no art.  22 da Carta

Magna, ou do município, previstas no art. 30.

Ademais, a Constituição Mineira, ao listar, em seu art. 66, as matérias de iniciativa

privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz  referência  àquela

consubstanciada na proposição sob comento.  Portanto,  a qualquer  membro deste

Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso em apreço.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 615/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – João Alberto – Cristiano

Silveira – Carlos Pimenta – Isauro Calais – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 627/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Trabalhador em Transporte de Valores.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe a este órgão colegiado seu exame preliminar quanto aos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  627/2015  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  do

Trabalhador em Transporte de Valores, a ser comemorado anualmente na primeira

segunda-feira do mês de agosto.
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Em  sua  justificação,  o  autor  esclarece  que  a  data  foi  escolhida  pela  categoria

durante  acordo  coletivo  entre  as  empresas  e  os  transportadores  e  vigilantes  de

carros-fortes.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos

dotados de autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando competência

legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico.

À União compete legislar sobre as matérias em que predomina o interesse nacional,

relacionadas no art.  22 da Constituição da República; e,  aos municípios, sobre os

assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, inciso I, da citada Carta.

A delimitação da competência do estado está consagrada no § 1º do art. 25 da

referida Constituição. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União nem do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode ser objeto de disciplina jurídica por parte dos estados componentes do sistema

federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção ao tema ora examinado.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa

do processo legislativo referente à proposição em análise.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada com o mérito da matéria, aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 627/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira,  relator – Antônio Jorge – João

Alberto – Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 698/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, a proposição de lei em epígrafe visa a

instituir o Dia Estadual de Combate ao Acidente de Trabalho e em Defesa da Saúde

do Trabalhador.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/3/2015  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  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da proposição, conforme determina o art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 698/2015 tem por escopo instituir o Dia Estadual de Combate ao

Acidente  de  Trabalho  e  em  Defesa  da  Saúde  do  Trabalhador,  a  ser  realizado

anualmente no dia 28 de abril.

A Constituição da República, em seu art.  22, relaciona as matérias de interesse

nacional,  sobre as quais cabe à União legislar  privativamente; no art.  30, prevê a

competência dos municípios para tratar de assuntos de interesse local e suplementar

a legislações federal e estadual para atender às suas peculiaridades. Ao estado, o §

1º do art. 25 reserva a competência sobre temas que não se enquadram no campo

privativo da União nem do município.

Tendo em vista esses dispositivos,  a instituição de data comemorativa pode ser

objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte de quaisquer  dos estados  componentes do

sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada com o mérito da matéria, aprofundando-se o
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estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto em tela.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 698/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Bonifácio  Mourão,  relator  –  Cristiano  Silveira  –

Isauro Calais – Carlos Pimenta – Antônio Jorge – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 717/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.469/2011,  institui  a  Semana  do

Contribuinte Solidário.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  27/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 717/2015 tem por finalidade instituir a Semana do Contribuinte

Solidário, a ser realizada anualmente na primeira semana de maio.

A proposição em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada,

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

O art. 22 da Constituição da República relaciona as matérias de interesse nacional,

sobre as quais a competência de legislar está reservada privativamente à União, e o

art.  30,  I,  determina que cabe aos municípios  legislar  sobre assunto de interesse

local.  A competência  do  estado  membro  está  consagrada no §  1º  do  art.  25  da

referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo

da União ou do município.
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Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos estados brasileiros, o

que possibilita a tramitação do projeto em exame.

Com  referência  à  Constituição  Mineira,  o  art.  66,  que  enumera  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo,

do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não menciona aquela

consubstanciada na proposição sob comento. Em decorrência disso, não há óbice à

deflagração do processo legislativo por membro desta Casa.

Entretanto, o projeto em apreço apresenta algumas impropriedades.

Os §§ 1º e 2º do art.  1º  da proposição determinam que, durante a Semana do

Contribuinte  Solidário,  serão  promovidas,  pelo  Poder  Executivo,  palestras,

campanhas  educativas  e  atividades  para  conscientizar  a  população  sobre  a

importância  da  função social  e  econômica dos  impostos  e  sobre  seu  retorno  em

investimentos em obras e serviços públicos, visando à educação fiscal para o pleno

exercício da cidadania. O art. 2º determina que a confecção e divulgação do material

didático, além do controle e da fiscalização do cumprimento das determinações da

norma, ficam a cargo de órgão a ser definido pelo Poder Executivo.

Essas atribuições devem ser suprimidas porque são incompatíveis com o princípio

da separação dos  Poderes previsto no art.  2º  da Constituição da República,  que

atribuiu uma função, de forma predominante, a cada um deles. A atividade legislativa

opera  no  plano  da  abstração e  da  generalidade,  que  nortearão  as  atividades  do

Executivo,  porém,  não  lhe  cabe  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação

administrativa,  pois  isso  iria  esvaziar  a  atuação  institucional  daquele  Poder,

contrariando o princípio constitucional citado.

Outro ponto a ser retirado do projeto é o art. 3º, que dispõe sobre a regulamentação

da futura lei no prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Esse dispositivo

trata de atividade que o Poder Executivo tem competência constitucional de realizar,

conforme determina o inciso VII do art. 90 da Carta Mineira.

Em decorrência das impropriedades apontadas, apresentamos o Substitutivo no 1,

redigido no final deste parecer, para saná-las e adequar o texto à técnica legislativa.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o
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estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 717/2015 na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana do Contribuinte Solidário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  do  Contribuinte  Solidário,  a  ser  realizada

anualmente na primeira semana do mês de maio.

Parágrafo único – A semana a que se refere o caput tem como objetivo destacar a

importância  social  e  econômica  dos  impostos,  visando  à  educação  fiscal  da

sociedade para o exercício da cidadania.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – Carlos Pimenta – Bonifácio Mourão – João Alberto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.007/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 718/2011, institui o Dia do Plantio de Árvores

Nativas.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  11/4/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Cabe a este órgão colegiado examinar, em caráter preliminar, os aspectos jurídicos,

constitucionais e legais da proposição, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.007/2015 tem por escopo seja instituído o Dia do Plantio de

Árvores Nativas, a ser comemorado, anualmente, em 27 de fevereiro.
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A autora, na justificativa que acompanha a proposição, esclarece que a data tem o

objetivo de conscientizar a população sobre a importância do ecossistema mineiro e

integrar às ações já existentes em defesa de sua recuperação o esforço da sociedade

civil,  liderada  por  órgãos  estaduais,  especialmente  as  unidades  de  ensino,  na

promoção do plantio de árvores nativas para a arborização das cidades.

A preocupação com a preservação do meio ambiente  tem sido progressiva nos

meios político, jurídico e social. Dessa forma, o direito ambiental, espécie de direito

fundamental de terceira geração, é hoje um importante instrumento para impedir o

cometimento  de  práticas  danosas  ao  meio  ambiente  e  para  determinar  medidas

compensatórias quando tais práticas forem inevitáveis.

O projeto em análise foi examinado por esta Comissão na legislatura passada, no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade.  Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os estados membros, o Distrito Federal e os municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência  legislativa  própria.  À  União compete  legislar  privativamente  sobre  as

matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da

Constituição  da  República;  e,  aos  municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,

conforme preceitua seu art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.
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Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.007/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Antônio Jorge – Isauro Calais

– Carlos Pimenta – Cristiano Silveira – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.103/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de  utilidade  pública  o  São  Cristóvão  Esporte  Clube,  com  sede  no  Município  de

Perdões.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  18/5/2015  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 1.103/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

São Cristóvão Esporte Clube, com sede no Município de Perdões.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Ressalte-se que no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 65

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  e  declarada  de  utilidade

pública estadual; e o art. 75 impede a remuneração das atividades de seus diretores,

conselheiros,  associados  ou  instituidores,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

lucros, dividendos, vantagens ou benefícios, sob qualquer forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.103/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Carlos Pimenta – Isauro

Calais – João Alberto – Antônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.178/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Familiares da Comunidade da Lagoa e Adjacências

– ACL –, com sede no Município de Dores de Guanhães.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.178/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Familiares  da Comunidade da Lagoa e Adjacências  – ACL –, com

sede no Município de Dores de Guanhães.

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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 15 e 46 determinam

que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere,  legalmente  constituída  e  devidamente  registrada;  e o art.  47

impede a remuneração das atividades de seus dirigentes, conselheiros e associados,

sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens, sob qualquer forma

ou pretexto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.178/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Carlos Pimenta, relator – Bonifácio Mourão – Antônio

Jorge – João Alberto – Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.179/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Projeto Semeando Esperança e Resgatando Vidas – Proserv –,

com sede no Município de Campo Belo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015  e  distribuída  às

Comissões 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 1.179/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto  Semeando  Esperança  e  Resgatando  Vidas  –  Proserv  –,  com  sede  no

Município de Campo Belo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  impede  a

remuneração das atividades de seus diretores, conselheiros e associados, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o art.  32

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e inscrição no Conselho

Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.179/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Carlos Pimenta – Isauro

Calais – João Alberto – bAntônio Jorge.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.187/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do Bairro Pouso do Campo,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.187/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação  dos  Produtores  Rurais  do  Bairro  Pouso  do  Campo,  com  sede  no

Município de Santa Rita do Sapucaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública; e o art. 31 impede a remuneração de seus

dirigentes e conselheiros.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.187/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Bonifácio Mourão, relator – Antônio Jorge – João

Alberto – Isauro Calais – Carlos Pimenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.190/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

de utilidade pública a Associação de Taxistas de Capelinha Minas Gerais – Taxicap –,

com sede no Município de Capelinha.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015  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.



940
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.190/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Taxistas  de  Capelinha  Minas  Gerais  –  Taxicap  –,  com  sede  no

Município de Capelinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  impede  a

remuneração das atividades de seus diretores, conselheiros e associados, sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o

art.  32 determina que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente

reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.190/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – Antônio Jorge, relator  – Carlos Pimenta – Isauro

Calais – João Alberto – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei n° 1/2015 “autoriza

o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a transferir recursos para o custeio

de despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/2/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1/2015 objetiva autorizar que o Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais transfira, anualmente, o valor correspondente à anuidade destinada ao

custeio de despesas para o Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.

No ofício encaminhado juntamente com a proposição, o presidente do Tribunal de

Justiça  justifica  que,  “como  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  o  Colégio  de

Presidentes não dispõe estatutariamente de receitas próprias, o que finda por trazer

entraves operacionais para o custeio das atividades da entidade, razão pela qual ela

decidiu estabelecer, em 2003, uma contribuição anual a ser repassada pelos tribunais

de justiça que a integram”. Dessa forma, “o encaminhamento do presente projeto de

lei  tenciona  criar  as  condições  legais  para  realização  dos  repasses,  ao  autorizar

expressamente, no art. 1º, a transferência de recursos para o Colégio de Presidentes

de Tribunais de Justiça do Brasil e condicionar o repasse à celebração de convênio

específico  com  a  menção  expressa  ao  respeito  às  normas  legais  incidentes  na

matéria (art. 2º)”.

Com efeito, o art. 2º da proposição estabelece que “a transferência dos recursos a

que  se  refere  o  art.  1º  desta  lei  será  condicionada  à  celebração  de  convênio

específico  com  o  Colégio  de  Presidentes  de  Tribunais  de  Justiça  do  Brasil  e  ao

atendimento do disposto no art. 4º da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem

como no art. 4º, I, 'f', e no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”.

Finalmente, o projeto prevê que ficam convalidados os pagamentos realizados pelo

Tribunal de Justiça de Minas Gerais em favor do Colégio de Presidentes de Tribunais

de Justiça do Brasil, a título de anualidade, no período compreendido entre os anos

de 2007 e 2014 (art. 3º).

Feitas tais considerações, passemos à análise da proposição.

O Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, fundado no dia 9 de

outubro de 1992, nesta Capital, é uma sociedade civil, de âmbito nacional, sem fins

lucrativos, integrada pelos presidentes de tribunais de justiça de todo o País, cujos
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objetivos se referem à defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais do

Poder  Judiciário,  especialmente  do  Poder  Judiciário  Estadual;  à  integração  dos

tribunais  de  justiça  em  todo  o  território  nacional;  ao  intercâmbio  de  experiências

funcionais e administrativas; ao estudo e o aprofundamento dos temas jurídicos e das

questões judiciais que possam ter repercussão em mais de um Estado da Federação,

buscando a uniformização de entendimentos. Segundo o art. 3º de seu estatuto, o

Colégio de Presidentes tem foro na cidade de Brasília, Capital da República, e sede

administrativa na Capital do Estado a que pertencer o presidente de sua comissão

executiva.

De acordo com a Resolução nº 01/2003, do Colégio de Presidentes, “os Tribunais

de Justiça contribuirão com uma quantia anual para custeio das despesas do Colégio

de Presidentes, principalmente de sua Comissão Executiva” (art. 1º). A contribuição

será fixada, em reunião plenária, com o voto de, pelo menos, 2/3 dos membros do

Colégio  de  Presidentes  (art.  1º,  §1º)  e  os  seus  recursos  serão  utilizados  no

pagamento de despesas de reconhecido interesse do Colégio de Presidentes (art. 2º).

A  contribuição  foi  fixada  pela  Resolução  01/2003  em  R$  12.000,00,  estando

atualmente  neste  valor,  conforme  consta  da  estimativa  de  impacto  orçamentário

enviada juntamente com a proposição.

Recentemente,  o  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais,  por  seu  presidente,

encaminhou consulta ao Tribunal de Contas do Estado, indagando expressamente

sobre a legalidade do custeio de despesas do Colégio de Presidentes com recursos

oriundos  do  TJMG,  bem  como o  instrumento  jurídico  hábil  para  tanto.  Conforme

decisão final unânime do TCE, no âmbito do Processo 896.576, publicada em 1º de

outubro de 2013, restou assentado que “é possível a transferência de recursos, a

título  de  custeio  de  despesas,  a  entidades  formadas  pela  associação  de  órgãos

públicos de envergadura constitucional, mediante convênio, desde que autorizada por

lei  específica, prevista na Lei  Orçamentária Anual e em observância às condições

estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes  orçamentárias,  conforme  previsto  na  Lei

4.320/1964, art. 4º e na Lei Complementar 101/2000, art. 4º, I, 'f' e art. 26”.

O relator, conselheiro Sebastião Helvécio, reconheceu que, embora, no passado, o

TCE-MG tenha se posicionado de forma contrária (Consultas nº 727.149, Sessão de
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16/4/08,  e  nº  113.706,  Sessão de 2/2/94),  aquela Corte de  Contas evoluiu o seu

entendimento, passando a aceitar possibilidade de associação entre órgãos público-

constitucionais,  no caso, das câmaras municipais,  de acordo com o voto proferido

pelo  conselheiro  Mauri  Torres  (Consulta  nº  835.889,  Sessão  de  20/3/13),  nos

seguintes termos:

“Reconheço  a  juridicidade  das  associações  de  Câmaras  Municipais  e/ou  de

Vereadores,  criadas  com  o  fim  de  viabilizar  e  fomentar  o  aprimoramento  do

desempenho de suas competências constitucionais, tendo em vista que essa figura

jurídica constitui um dos instrumentos de concretização do princípio fundamental da

República Federativa da independência harmônica entre os Poderes, pilar essencial

do Estado Democrático de Direito pátrio, consagrado no art. 2º da Constituição da

República de 1988”.

Ainda  segundo  o  conselheiro,  “o  reconhecimento  da  autonomia  desses  órgãos

associarem-se entre si para a defesa de seus interesses institucionais, portanto, tal

como a capacidade judiciária que lhes é chancelada, nada mais é do que a realização

da  vontade  constitucional  consubstanciada  nas  competências  que  lhes  foram

atribuídas, fortalecendo a independência e harmonia entre as funções estatais. Em

tempo, cito, oportunamente, a título de exemplo, a existência da União Nacional dos

Legisladores e Legislativos Estaduais – Unale –, Associação Brasileira de Câmaras

Municipais  –  Abracam – e  a  Associação Brasileira  dos  Conselhos  e  Tribunais  de

Contas  dos  Municípios  –  Abraccom  –,  associações  que,  conforme  previsão

estatutária,  não  apenas  são  integradas,  mas  também  recebem  contribuições  dos

respectivos órgãos que representam”.

Como observou o autor do projeto, para reforçar a juridicidade dos repasses de

recursos para o custeio de despesas do Colégio de Presidentes, é de anotar que o

Tribunal de Contas do Paraná fixou entendimento de que “é possível o pagamento de

anuidade ao Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, entidade

privada  sem  fins  lucrativos,  que  defende  interesses  institucionais  de  relevância

pública,  condicionado  à  existência  de  previsão  orçamentária  e  celebração  do

competente instrumento que o autorize” (Acórdão nº 1371/2010 – Tribunal Pleno). Da

mesma forma,  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Tocantins  se  posicionou  pela
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juridicidade dos repasses, nos seguintes termos: “a referida contribuição (despesa),

para ser realizada deverá observar incondicionalmente os seguintes requisitos: estar

plenamente de acordo com as normas que regem a Administração Pública; deverá

ser  autorizada  por  lei  específica;  atender  às  condições  estabelecidas  na  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias, estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais,

devendo ainda ser consignada em rubrica própria, cuja despesa destine-se a Pessoa

de Direito Privado sem fins lucrativos e finalmente atender aos objetivos propostos

pela  referida  instituição,  que  é  a  defesa  de  princípios,  prerrogativas  e  funções

institucionais, integração, uniformização e intercâmbio de experiências funcionais do

Poder Judiciário em todo o Território Nacional” (Resolução nº 4495/2002).

Nesse  diapasão,  cumpre-nos  ressaltar  que  as  despesas  realizadas  mediante

transferência  de  recursos  financeiros  classificam-se em transferências  correntes  –

destinadas  ao  pagamento  de  despesas  correntes,  ou  seja,  aquelas  que  não

contribuem para o acréscimo do patrimônio público – e transferências de capital –

destinadas ao pagamento de despesas de capital, ou seja, aquelas que contribuem

para o acréscimo do patrimônio público.

De acordo com o art. 12 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, as

transferências  correntes  são  “dotações  para  despesas  às  quais  não  corresponda

contraprestação  direta  em  bens  ou  serviços,  inclusive  para  contribuições  e

subvenções  destinadas  a  atender  à  manifestação  de  outras  entidades  de  direito

público ou privado”. Já as transferências de capital são “dotações para investimentos

ou inversões financeiras  que outras  pessoas de direito  público ou  privado devam

realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços”, e são

classificadas como auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de

Orçamento ou de lei anterior.

Observa-se que o termo “transferências”, utilizado nos arts. 16 e 21 da Lei nº 4.320,

de 1964, compreende as subvenções, auxílios e contribuições, que atualmente são

identificados em nível de elementos na classificação econômica da despesa.

O art. 4º da referida lei federal dispõe que “a Lei de Orçamento compreenderá todas

as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou

que, por intermédio deles se devam realizar (...)”.
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Por  sua  vez,  a  Lei  Complementar  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000  –  Lei  de

Responsabilidade Fiscal –, estabelece, em seu art. 4º, I, “f”, que a Lei de Diretrizes

Orçamentárias disporá, entre outras coisas, sobre as condições e exigências para

transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Em seu art. 26, prevê

ainda  que  a  destinação  de  recursos  públicos  para  o  setor  privado  deverá  ser

autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na lei de diretrizes

orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

Assim, da leitura dos dispositivos  citados,  bem como à luz do entendimento do

Tribunal de Contas do Estado, a proposição em análise visa a atender a um requisito

posto pela legislação de regência da matéria, qual seja, a exigência de edição de lei

específica para a transferência de recursos pretendida. Em razão da necessidade de

lei específica, a proposição ainda convalida os pagamentos realizados pelo Tribunal

de Justiça em favor do Colégio de Presidentes no período compreendido entre os

anos de 2007 e 2014.

É  oportuno  ressaltar  que  proposição  quase  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura anterior, tendo esta comissão analisado de forma detalhada a matéria no

que  tange  ao  juízo  de  admissibilidade.  Na  ocasião,  a  comissão  concluiu  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  aprovando o  parecer  do

relator.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 1/2015.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente e relator – Bonifácio Mourão – Isauro Calais – Durval

Ângelo – Sargento Rodrigues – Antônio Jorge.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 156/2015

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  esse  projeto  de  lei  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade  de  supermercados,  açougues  e  estabelecimentos  congêneres
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manterem e  exibirem ao  consumidor  relação atualizada  de seus fornecedores  de

carne, nos casos que especifica.

A matéria foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,  de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte 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 original

Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº 156/2015 determina que os estabelecimentos comerciais de

venda de carnes situados no Estado ficarão obrigados a manter relação atualizada

dos  seus  fornecedores  de  carne  comercializada  a  granel  ou  em  embalagem  do

próprio estabelecimento.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou não haver óbice à tramitação da

proposição quanto  aos  aspectos  constitucionais.  Acrescentou que é  facultado aos

estados pormenorizar normas gerais da União,  estabelecendo condições para sua

aplicação  e  editando  normas  compatíveis  com  a  norma  geral.  Destacou  que

estabelecimentos registrados ou relacionados no Instituto Mineiro de Agropecuária –

IMA –, nos termos do Decreto Estadual nº 38.691, de 10 de março de 1997, já são

obrigados a apresentar ao instituto a relação de seus fornecedores de matéria-prima

de origem animal, acompanhada dos respectivos atestados sanitários dos rebanhos.

Quanto ao mérito, o Código de Defesa do Consumidor – CDC –, Lei 8.078, de 1990,

em seu art. 4º,  caput, incisos I e II, estabelece como objetivos da Política Nacional

das Relações de Consumo o atendimento das necessidades dos consumidores, o

respeito  à  sua  dignidade,  saúde  e  segurança,  a  proteção  de  seus  interesses

econômicos,  a  melhoria  da  sua qualidade  de  vida,  bem  como a  transparência  e

harmonia  das  relações  de  consumo.  O  inciso  I  reconhece  a  vulnerabilidade  do

consumidor no mercado de consumo e o inciso II determina ação governamental no

sentido de protegê-lo efetivamente, por iniciativa direta, pela presença do Estado no

mercado  de  consumo  ou  pela  garantia  dos  produtos  e  serviços  com  padrões

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Tais dispositivos,
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somados à necessidade de transparência, requerem a atuação do Estado, garantindo

ao consumidor o direito de ser informado acerca da origem do produto que adquire

em estabelecimentos comerciais de venda de carnes.

Entendemos o projeto de lei como oportuno e necessário.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 156/2015, em sua forma original.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado, presidente e relator – Roberto Andrade – Douglas Melo – Noraldino

Júnior – Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 158/2015

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De iniciativa do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

proibição  da  cobrança  de  taxa  de  conveniência  pelas  empresas  prestadoras  de

serviço no Estado de Minas Gerais”.

Após publicado, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

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, IV, “a”, do Regimento Interno.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º  do  Regimento  Interno,  a  esta

proposição foi anexado o Projeto de Lei nº 492/2015, por conter objeto semelhante ao

propugnado pela proposição em estudo.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  visa  proibir  a  cobrança  da  denominada  taxa  de

conveniência, de valor variável, em razão do preço do ingresso para eventos culturais

e de lazer.

A Comissão de Constituição e Justiça,  embora não tenha vislumbrado óbice de

Object 1



948
____________________________________________________________________________

natureza jurídica à sua aprovação, apresentou o Substitutivo nº 1 com o objetivo de

adequar o texto do projeto à técnica legislativa, respeitando o propósito precípuo do

projeto.  Oportunamente,  foi  estendida  a  vedação  de  cobrança  de  valores

diferenciados, nas compras realizadas a distância,  a ingressos relativos a eventos

esportivos.

Reiteramos o nosso entendimento, exarado na legislatura anterior, de que, como

alternativa para a aquisição de ingressos para os mais diversos tipos de eventos de

entretenimento, a dinâmica sociedade atual criou a compra realizada a distância, seja

por telefone, seja pela  internet. O fato de a transação econômica não ser realizada

pessoalmente  pelo  consumidor  gera a  necessidade de um serviço de  entrega do

ingresso, o que, com efeito, cria gastos adicionais para a empresa responsável pela

organização do evento, os quais, obviamente, podem ser repassados ao destinatário

do serviço.

Tem  sido  observada,  no  entanto,  a  prática  abusiva  e  contrária  ao  consumidor.

Conforme  observado  pela  Comissão de Constituição e  Justiça,  não  são raras  as

situações em que o valor referente à taxa de conveniência é calculado e cobrado

tendo por base um percentual do valor do ingresso pago, independentemente do local

da entrega. Assim, a título de exemplo, em um espetáculo cujo ingresso varie entre

R$100,00 e R$300,00, a taxa de entrega também sofreria alterações proporcionais.

Cumpre observar  que a prestação do serviço  em questão é única,  qual  seja,  a

efetivação da entrega do ingresso ao consumidor. O valor do ingresso em nada altera

o custo do serviço, o que nos faz concluir pela necessidade de se ter um valor fixo

para a taxa de conveniência, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa para

as empresas que promovem espetáculos, além de representar clara violação do art.

39, X, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que veda a elevação sem

justa causa do preço de produtos e serviços.

Pertinentemente,  o  substitutivo  apresentado  determina,  em  seu  art.  2º,  que  o

descumprimento da vedação prescrita sujeitará o infrator às penalidades previstas no

art.  56  e  seguintes  da  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  que

consubstancia o Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o louvável propósito do Substitutivo nº 1, essa relatoria considera de
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bom alvitre apresentar-lhe emenda com o objetivo de aperfeiçoar o texto de seu art.

1º,  de  modo  a  torná-lo  mais  claro  e  condizente  com  a  técnica  legislativa.  A

formalização dessa emenda será efetivada na parte conclusiva desse parecer.

De resto, esclarecemos que a essência da proposta do Projeto de Lei nº 492/2015

foi acatada pelo substitutivo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 158/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 1º – Nas compras realizadas a distância, por telefone, internet ou outros meios

similares, o valor cobrado pela prestação de serviço de entrega, em local estipulado

pelo  consumidor,  de  ingresso  para  eventos  culturais  e  esportivos  realizados  no

Estado, não será definido em função do valor do ingresso.”.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2015.

Elismar Prado, presidente – Noraldino Júnior, relator – Roberto Andrade – Douglas

Melo – Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 198/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, o projeto de lei em análise

dispõe sobre a proibição de fabricação de bebidas sem álcool acondicionadas em

recipientes  similares  aos  de  bebidas  alcoólicas  e  que  tenham  como  público-alvo

crianças e adolescentes.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,

para receber parecer, conforme determina o art.188 do Regimento Interno.

Cabe a esta comissão analisar  a matéria sob os seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  mencionado

regimento.
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Fundamentação

A proposta em análise proíbe no Estado a fabricação e a comercialização de bebida

sem álcool acondicionada em recipiente similar ao de bebida alcoólica, caso tenha

como público-alvo crianças e adolescentes.

O art. 2º dispõe que o descumprimento da lei  sujeita o infrator, pessoa física ou

jurídica, às sanções de natureza civil e criminal aplicáveis à espécie.

Segundo o autor da proposta, “empresas fabricantes de bebidas estão colocando

no mercado bebidas  gaseificadas sem álcool,  acondicionadas em recipientes  que

imitam o tradicional champagne ou outras bebidas espumantes, tendo como público-

alvo  crianças  e  adolescentes.  Ao  disponibilizar  um  produto  para  o  público

infantojuvenil  e  fazer  analogia  àquele  que  contém  álcool,  destinado  aos  adultos,

acabam-se  induzindo  crianças  e  adolescentes  ao  consumo  do  álcool,  ajudando,

dessa maneira, a formar precocemente futuros consumidores de bebidas alcoólicas.

Casos semelhantes, como os cigarros de chocolate e armas de fogo de brinquedo,

foram  retirados  do  mercado  há  vários  anos  por  estimular  o  consumo  indevido.

Especialistas na área da psicologia entendem que incentivar o consumo de produtos

próximos da realidade adulta cria uma necessidade que a criança não tem. Estudos

técnicos desenvolvidos por diversas entidades demonstram que a probabilidade de

males ligados ao consumo de bebidas alcoólicas na vida adulta é cerca de 50% mais

alta  para  pessoas  que  começaram  a  beber  antes  dos  15  anos  de  idade,  em

comparação com os que optam pela abstinência até os 18 anos ou mais. Os mesmos

estudos indicam que há uma importante mudança cultural e comportamental entre

gerações, e a sociedade tornou-se mais permissiva, com a multiplicação de oferta de

tipos,  tamanhos  e  preços  de  bebidas  e  da  sua  promoção  mais  sofisticada  e

envolvente na mídia”.  Relata, ainda,  informações de reportagem da Folha de São

Paulo  de  que  a  defensoria  pública  de  São  Paulo  entrou  com  ação  civil  pública

questionando a prática vedada na proposição em comento.

Muito embora a intenção contida na proposta em estudo seja louvável, revelando a

preocupação do seu autor com o futuro de nossos jovens, há óbices jurídicos que

impedem a sua aprovação.

A Constituição da República de 1988, ao mesmo tempo que se preocupa com a
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proteção da criança e do adolescente e estabelece princípios de justiça social, os

quais legitimam a imposição de restrições à iniciativa privada na celebração dos seus

negócios e na realização dos seus empreendimentos, também assegura o princípio

da livre iniciativa.

Surge, então, o impasse, a questão fundamental. Até onde pode o Estado intervir

na  promoção  dos  direitos  sociais?  Onde  está  o  seu  limite?  Como  preservar  a

liberdade do indivíduo, das instituições privadas, que também têm o direito de tomar

as suas próprias decisões?

O cidadão é livre para ter filhos e educá-los. As empresas são livres para ofertar

produtos lícitos no mercado.  A cerveja, com álcool  ou não,  é um produto lícito.  A

vedação que se pretende, ao lado de trazer prejuízos para o empreender privado, os

quais não serão reparados pelo poder público, haja vista a tese de que não cabe

responsabilidade civil do Estado decorrente de lei, talvez nem surta o efeito almejado.

Poder-se-ia até pensar o contrário. Às vezes, o que é proibido aguça a curiosidade.

Muitas crianças e adolescentes, antes vendo com naturalidade a embalagem de um

produto que não causa dano à sua saúde, poderão se sentir provocadas pelo mito

que se criará em torno de um problema que talvez nem exista.

Trata-se, pois, de questão de conteúdo da matéria, nitidamente duvidoso. Não há

como dizer que a proibição pretendida surtirá os efeitos desejados pelo autor. Em

casos  assim,  em  que  a  dúvida  é  razoável,  afronta-se  o  art.  170  da  Lei  Maior,

notadamente  o  princípio  da  livre  iniciativa  nele  inserto,  a  imposição  de  restrição

normativa ao empreendedor privado.

Por derradeiro, cabe citar decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual entende que

não pode o Estado legislar de modo a interferir no comércio interestadual. A medida

constante na proposta em exame tem esse claro efeito. Veja-se, pois, a ADI 910/RJ,

de 20 de agosto de 2003:

“Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Obrigatoriedade de informações em

embalagens  de  bebidas.  Comércio  interestadual  e  internacional.  Existência  de

legislação federal. Atuação residual do Estado-membro. Impossibilidade. Ofensa ao

artigo 24, V, da CF/88. (...)3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente

para declarar a inconstitucionalidade da Lei 2089, de 12 de fevereiro de 1993, do

Estado do Rio de Janeiro”.
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Embora  possa  o  Estado,  nos  termos  do  art.  24,  inciso  V,  da  Constituição  da

República, editar normas sobre produção e consumo, as regras que interferem nos

negócios  celebrados ao longo de todo o  território  nacional,  com repercussões na

economia brasileira como um todo, devem ser impostas pelas leis da União. Trata-se,

na feliz expressão de José Afonso da Silva, de matéria de predominante interesse

nacional.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 198/2015.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  João  Alberto,  relator  –  Antônio  Jorge  –  Carlos

Pimenta – Bonifácio Mourão – Isauro Calais – Cristiano Silveira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 465/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  fruto  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 341/2011, “dá nova redação ao § 4º do art. 3º

da  Lei  nº  11.666,  de  1994,  que  estabelece  normas  para  facilitar  o  acesso  dos

portadores  de  deficiência  física  aos  edifícios  de  uso  público,  de  acordo  com  o

estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º, I, da Constituição

Estadual”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Nos termos do art. 173, § 2º, do referido regimento, foram anexados ao projeto de

lei  em  epígrafe  os  Projetos  de  Lei  nºs  813  e  866/2015,  por  conterem  matéria

assemelhada.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para ser apreciado quanto à sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise visa modificar o § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994,

atribuindo-lhe a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 4º – Será mantida, para uso gratuito do portador de deficiência, do idoso e de

quem  dela  necessitar,  cadeira  de  rodas  ou  outro  veículo  que  lhes  possibilite  a

locomoção,  sendo  obrigatória  a  indicação  do  local  de  sua  retirada  por  meio  de

afixação de placas ou cartazes em locais visíveis nas entradas dos edifícios de que

trata esta lei”.

De acordo com a justificativa que acompanha o projeto, a iniciativa é importante em

vista da necessidade de uso de cadeira de rodas para transporte de pessoas com

deficiência, idosos ou pessoas com dificuldades de locomoção, no trajeto até o ônibus

ou entre este e o veículo que as transportará.

Vale ressaltar que esse projeto é fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº

341/2011. Parece-nos correto o entendimento expresso por esta comissão naquela

oportunidade, razão pela qual comungamos de seus fundamentos.

A  matéria  se  encontra  relacionada  entre  aquelas  de  competência  legislativa

concorrente da União, do estado e do Distrito Federal, conforme estabelece o art. 24,

XIV,  da  Constituição  Federal.  Esse  dispositivo  confere  ao  estado  membro  a

competência  para  legislar  sobre  proteção  e  integração  social  das  pessoas  com

deficiência.  O referido artigo  ressalta  a competência  da  União para legislar  sobre

normas gerais relativas a esses temas,  dispondo que,  inexistindo norma geral  da

União,  o  estado  exercerá  a  competência  legislativa  plena.  Todavia,  esse  mesmo

artigo determina que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária. Essas disposições constam dos §§ 3º

e 4º do art. 24 da Constituição Federal.

Além  disso,  o  art.  227,  §  1º,  II,  da  Constituição  da  República  estabelece

expressamente  que compete  ao  estado a  “criação de programas de prevenção e

atendimento especializado para os portadores de deficiência, sensorial  ou mental,

bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o

treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e
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serviços  coletivos,  com  a  eliminação  de  obstáculos  arquitetônicos  e  de  todas  as

formas de discriminação”. Por seu turno, o § 2º do referido artigo determina que “a lei

disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e

de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado

às  pessoas  portadoras  de  deficiência”.  Em  cumprimento  a  esses  comandos

constitucionais, o legislador estadual editou a Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece

normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de uso

público.

Cotejando a redação atual do dispositivo com a proposta de alteração veiculada

pelo  projeto  em  análise,  verificamos  que  são  as  seguintes  as  modificações

pretendidas:  ampliação  dos  destinatários  da  medida,  mediante  a  inclusão  da

expressão “e de quem dela necessitar”  e especificação da forma de indicação do

local da retirada da cadeira de roda “por meio de fixação de placas ou cartazes em

locais visíveis nas entradas dos edifícios de que trata esta lei”.

Vê-se, portanto, que a proposição em estudo visa a aperfeiçoar dispositivo legal já

existente,  fundamentalmente quanto à ampliação dos beneficiários  da medida e à

forma de divulgação da existência de cadeira  de  rodas disponíveis,  não havendo

óbice jurídico à sua aprovação.

Sugerimos, no entanto, algumas modificações na proposta apresentada, de forma a

torná-la mais precisa. Primeiramente, no que diz respeito à expressão "e de quem

dela necessitar", cujo acréscimo é proposto pelo projeto em comento para se referir

ao público a ser abrangido pela medida. A expressão está vaga e seu uso pode levar

a  diferentes  interpretações.  Uma  vez  que  o  objetivo  da  proposição  é  facilitar  a

locomoção de pessoas com dificuldade em se movimentar, independentemente da

causa, indicamos a utilização do termo "pessoa com mobilidade reduzida", também

adotado pela legislação federal.

Pessoa com mobilidade reduzida, conforme o Decreto Federal nº 5.296, de 2004,

que  regulamenta  a  Lei  Federal  nº  10.098,  de  2000,  é  aquela  que,  não  se

enquadrando  no  conceito  de  pessoa  com  deficiência,  tem,  por  qualquer  motivo,

dificuldade  de  movimentar-se,  permanente  ou  temporariamente,  gerando  redução

efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. Dessa forma,
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pessoas idosas, gestantes e pessoas obesas, entre outras, podem ser consideradas

– de acordo com sua situação  de  saúde e  condições  funcionais  –  pessoas  com

mobilidade reduzida.

Outra alteração que sugerimos é a substituição da expressão "pessoa portadora de

deficiência" por "pessoa com deficiência". O termo é mais adequado porque ressalta

a  pessoa,  e  não  a  sua  deficiência,  valorizando-a  independentemente  de  suas

condições físicas, sensoriais ou intelectuais.

Adicionalmente, cumpre observar que a proposição determina a obrigatoriedade de

manutenção de cadeiras de rodas ou de outros veículos de mobilidade pessoal nos

edifícios de uso público, mas não indica a proporção de veículos em relação ao porte

da edificação, número de frequentadores e tipo da atividade. Dessa forma, grandes

empreendimentos poderiam oferecer  apenas um veículo,  o que não impactaria  os

seus  custos,  enquanto  condomínios  de  edifícios  pequenos  podem  ficar

sobrecarregados  para  disponibilizar  o  mesmo equipamento.  Para  abrandar  essas

diferenças, sugerimos que a exigência de disponibilização dos veículos de mobilidade

pessoal  seja  proporcional  ao  porte  e  número  de  frequentadores  do  edifício  e  à

característica das atividades nele exercidas.

Consubstanciamos todas as alterações sugeridas no Substitutivo nº 1, apresentado

ao final deste parecer.

Conforme o que determina a Decisão Normativa nº 12, de 4/6/2003, esta comissão

deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas.

O  Projeto  de  Lei  nº  866/2015,  anexo,  “dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os

terminais rodoviários manterem cadeira de rodas à disposição de pessoas portadoras

de deficiência ou circunstancialmente necessitadas do uso desse equipamento e dá

outras providências”. Ao tornar obrigatório o oferecimento de cadeiras de rodas nos

terminais  rodoviários,  o  projeto  atende  a  esse mesmo propósito  de  conferir  mais

densidade e concreção normativa ao comando constitucional relativo à proteção e à

integração das pessoas  com deficiência.  Na verdade,  para além de beneficiar  as

pessoas com deficiência, as disposições do projeto alcançam, também, aqueles que,

ocasional  ou  circunstancialmente,  não  podem  locomover-se  sem  o  auxílio  desse

equipamento.
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O interesse social subjacente à norma que se pretende instituir  afasta qualquer

objeção fundada na alegação de que a exploração de terminais rodoviários deve dar-

se nos termos pactuados no respectivo contrato de concessão, o qual não prevê o

oferecimento  de  cadeiras  de  rodas.  Com  efeito,  é  da  essência  do  contrato

administrativo a possibilidade de sua alteração de forma unilateral pela administração,

desde que respaldada pelo interesse público, impondo-se, contudo, a recomposição

do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ora, se o próprio administrador tem a

prerrogativa de alterar o contrato administrativo unilateralmente, com mais razão pode

fazê-lo  o  legislador,  contanto  que  estribado  no  interesse  público,  mantendo-se,

também nessa hipótese, o equilíbrio econômico-financeiro contratual.

O Projeto de Lei nº 813/2015, de autoria do deputado Arlen Santiago, é resultante

do desarquivamento  do Projeto de Lei  nº  688/2011.  A iniciativa determina que os

centros  comerciais,  como  shopping  centers,  hipermercados  e  supermercados

localizados no Estado, forneçam, gratuitamente, carrinhos ou cadeiras motorizados

para pessoas com deficiência física, idosos e gestantes.

O art. 2º do projeto abre o prazo de sessenta dias contados da publicação da nova

lei para que os estabelecimentos mencionados atendam a tal exigência.

O art. 3º estabelece a obrigatoriedade de afixação, em locais de grande visibilidade,

de placas indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas.

O art. 4º estabelece que o descumprimento da lei sujeitará os infratores à multa

pecuniária de 500 Unidades Fiscais de Referência – Ufirs –, que será aplicada em

dobro em cada reincidência. A fiscalização ficará a cargo dos órgãos competentes do

Poder Executivo, nos termos do art. 5º da proposição. Caberá também a esse Poder

regulamentar a norma no prazo de sessenta dias contados a partir da data de sua

vigência (art. 6º).

Conforme se vê, o projeto especifica os estabelecimentos – centros comerciais,

como shopping centers, hipermercados e supermercados, no âmbito do Estado – que

devem oferecer os carrinhos ou cadeiras motorizadas para os destinatários da norma.

Assim o fazendo, restringe o comando originário da lei, que abrange todo edifício de

uso  público,  assim  considerado  aquele  que  “abriga  atividade  de  atendimento  ao
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público, incluindo estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, agências e postos

bancários, salas de exibição, estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino,

entre outros”,  nos termos do § 1º do art.  1º  da Lei  nº 11.666,  de 1994. Portanto,

encampar tal restrição implicaria retrocesso.

Outro ponto que o projeto visa alterar diz respeito ao que deve ser oferecido para a

pessoa com dificuldade de locomoção – carrinhos ou cadeiras motorizadas. Nesse

ponto também consideramos mais abrangente a redação contida na redação da Lei

nº 11.666, de 1994, que traz a expressão “cadeira de rodas ou outro veículo que lhes

possibilite a locomoção”.

Por  fim,  quanto  aos  destinatários  da  medida,  consideramos  que  a  redação  do

Projeto de Lei nº 465/2015 é a mais inclusiva, por abranger a pessoa com deficiência,

o idoso e a pessoa com mobilidade reduzida, ao passo que a proposição em análise

refere-se apenas a pessoas com deficiência física, idosos e gestantes.

O projeto também prevê a aplicação de multa em caso de descumprimento de suas

disposições. Todavia, a legislação em vigor já contempla a aplicação de multa diária

no valor de até 2.000 Ufemgs, aplicada na forma do regulamento, respeitado o devido

processo legal (art. 3º, § 5º).

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 465/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá nova redação ao § 4º do art.  3º da Lei  nº  11.666, de 1994, que estabelece

normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de

uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no

art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (...)

§ 4º – Nos edifícios de que trata esta lei, será mantida, para uso gratuito da pessoa



958
____________________________________________________________________________

com deficiência ou com mobilidade reduzida, cadeira de rodas ou outro veículo que

lhe possibilite a locomoção, observados o tipo e a quantidade de veículos a serem

disponibilizados, que deverão ser proporcionais ao porte do edifício, à característica

da  atividade  nele  exercida  e  ao  número  de  frequentadores,  sendo  obrigatória  a

indicação do local  de sua retirada por meio de fixação de placas ou cartazes em

locais visíveis nas entradas desses edifícios.”.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Carlos Pimenta, relator – Isauro Calais – Antônio

Jorge – Cristiano Silveira – Bonifácio Mourão – João Alberto.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 468/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Fred Costa,  o projeto de lei  em epígrafe,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 74/2011, “torna obrigatória a reserva de 5%

(cinco por cento) de mesas e cadeiras para idosos, deficientes físico-motores e para

mulheres gestantes nas praças de alimentação dos  shopping centers comerciais e

restaurantes, no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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 em análise tem por objetivo obrigar que os  shopping centers e os

restaurantes  mantidos  pela  iniciativa  pública  e  privada  façam  a  reserva  de,  pelo

menos,  cinco  por  cento  de  seus  lugares  para  o  uso  exclusivo  de  pessoas  com

deficiência físico-motora, idosos e gestantes.

O art. 2° determina que os estabelecimentos mencionados no art. 1° realizem as



959
____________________________________________________________________________

adaptações necessárias ao acesso e à fruição de usuários de cadeiras de rodas, pela

instalação de rampas, elevadores, portas e aparelhos sanitários apropriados. Além

disso,  exclui  de tal  obrigação os estabelecimentos que apresentem laudo técnico,

firmado por profissional habilitado, que comprove a impossibilidade da adaptação.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  ressaltar  que  proposição  semelhante  tramitou  na

legislatura  passada,  tendo  esta  comissão  concluído  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  na  forma  do  Substitutivo  n°  1,  que

apresentou.

Tendo em vista a inexistência de alterações na legislação que propiciassem uma

revisão do posicionamento adotado, ratificamos o entendimento expresso no parecer

referente ao Projeto de Lei n° 74/2011, e reproduzimos a argumentação jurídica então

apresentada.

“Passemos, portanto, à análise da proposição. Quanto à iniciativa, verificamos que

não  há  óbice  uma  vez  que  o  tema  não  se  encontra  relacionado  entre  aqueles

previstos  no  art.  66  da  Constituição  do  Estado,  que  estabelece  as  hipóteses  de

iniciativa privativa do governador.

A Constituição  Federal,  em  seu  art.  24,  inciso  XIV,  estabelece  a  competência

concorrente  para  legislar  sobre  a  proteção  e  integração  social  das  pessoas  com

deficiência.  Tal  disposição foi  repetida pela Constituição Estadual  em seu art.  10,

inciso XV, alínea “o”. No âmbito da competência concorrente, à União foi conferida a

atribuição de editar normas gerais e, aos estados, a suplementação daquelas com a

finalidade de atender às suas peculiaridades.

O  ordenamento  constitucional  vigente  dispensa  aos  idosos  e  às  pessoas  com

deficiência tratamento especial. Em relação às pessoas com deficiência, o art. 227, II,

da Carta Magna impõe ao poder  público a criação de programas de prevenção e

atendimento especializado, ao passo que o § 2º  do art.  227 remete ao legislador

ordinário a instituição de normas de construção dos logradouros, dos edifícios de uso

público e de fabricação de veículos de transporte coletivo as quais garantam acesso

adequado a essas pessoas.

No que tange aos idosos, o art. 230 da Constituição Federal exige do poder público
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a instituição de programas de amparo, a defesa de sua dignidade e bem-estar, além

de assegurar aos maiores de 65 anos a gratuidade no transporte coletivo urbano.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal n° 10.741, de 1° de outubro de 2003 –

Estatuto do Idoso –, no art. 23, determina que a participação daqueles em atividades

culturais  e  de  lazer  será  proporcionada  mediante  a  oferta  de  descontos  e  a

disponibilização de acesso preferencial aos respectivos locais. Além disso, no art. 39,

§ 2°, determina que nos veículos de transporte coletivo deverão ser reservados aos

idosos 10% dos assentos, devidamente identificados com placa.

A Lei Federal n° 7.853, de 24 de outubro de 1989, que “dispõe sobre o apoio às

pessoas portadoras de deficiência (...)” prevê, em seus arts. 2° e 3°, respectivamente,

que ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas com deficiência o

pleno  exercício  de  seus  direitos  básicos,  como  o  direito  ao  lazer,  e  que  “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”.

Já a Lei Federal n° 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,  e dá outras  providências”,  no  art.  12,

estabelece que “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”.

Por sua vez, a Lei Federal n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, dá prioridade de

atendimento às pessoas com deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60

anos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo. O

art.  1°  determina  que,  em  relação  a  tais  pessoas,  as  repartições  públicas,  as

empresas concessionárias  de serviços públicos e todas as instituições financeiras

estão  obrigadas  a  dispensar  atendimento  prioritário,  por  meio  de  serviços

individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato. Os

arts. 3° e 4° ainda estabelecem que as empresas públicas e as concessionárias de
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transporte  coletivo  deverão reservar  assentos devidamente identificados e que os

logradouros  e  sanitários  públicos,  bem  como  os  edifícios  de  uso  público,  terão

normas  de  construção,  para  efeito  de  licenciamento  da  respectiva  edificação,

baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses

locais.

As Leis Federais n°s 10.098 e 10.048, de 2000, foram regulamentadas pelo Decreto

n°  5.296,  de  2  de  dezembro  de  2004.  O  art.  6°  do  decreto  determina  que  o

atendimento  prioritário  compreende  o  tratamento  diferenciado  bem  como  o

atendimento imediato  às  pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.  O

atendimento diferenciado inclui a disponibilização de local de atendimento específico,

de assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis, bem

como de mobiliário para recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura

e à  condição física de  pessoas em cadeira  de rodas,  conforme estabelecido  nas

normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

O Decreto n° 5.296, de 2004, ainda dispõe que cabe aos estados, municípios e ao

Distrito Federal, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para a efetiva

implantação e o controle do atendimento prioritário.

No âmbito estadual,  a  Lei  n° 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que “dispõe

sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência”, no art. 2°,

prevê como objetivos “o amparo à pessoa portadora de deficiência e a garantia de

seus direitos básicos” e “a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua

adequação à pessoa portadora de deficiência, aí incluída a remoção das barreiras

arquitetônicas”.

Também devemos lembrar que a Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que

“estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos

edifícios de uso público”, no art.  1°, dispõe que “as disposições de ordem técnica

constantes nesta lei e as prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas

sobre a adequação das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente serão

adotadas  nos  edifícios  de  uso  público  para  facilitar  o  acesso  dos  portadores  de

deficiência física às suas dependências”. É importante destacar que o § 1° do mesmo

dispositivo conceitua edifício de uso público como aquele que “abriga atividade de
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atendimento  ao  público,  incluindo  estabelecimentos  comerciais,  órgãos  públicos,

agências  e  postos  bancários,  salas  de  exibição,  estacionamentos,  clubes  e

estabelecimentos de ensino, entre outros”.

O art. 3° da Lei n° 11.666, de 1994, determina que os refeitórios e salas de leitura

devem satisfazer as condições técnicas de acessibilidade assegurando o “acesso e

espaço para circulação e manobra de cadeira de rodas” e “mesas apropriadas ao uso

de pessoa em cadeira de rodas”.

Como se verifica da legislação, a adoção de medidas que propiciem a proteção e a

integração  de  pessoas  com  necessidades  especiais,  como  idosos,  gestantes  e

pessoas  com  mobilidade  reduzida,  está  devidamente  amparada  no  ordenamento

jurídico em vigor. Diante de tais considerações, com a finalidade de adequar o projeto

às normas legais vigentes e à técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo n° 1 ao

final do parecer.

Entre as modificações sugeridas no substitutivo está a exclusão do art.  2°.  Isso

porque as disposições do caput e do § 1° já estão contempladas na legislação federal

e estadual vigente, e os §§ 2° e 3° preveem normas que não encontram amparo nas

normas  gerais  editadas  pela  União,  que  não  exime  os  estabelecimentos  do

cumprimento das obrigações legalmente estabelecidas.

Sugerimos ainda a exclusão do art. 5° da proposição, uma vez que não compete ao

Legislativo estabelecer prazo para o Executivo, sob pena de violação do princípio da

separação dos Poderes.

Por último, informamos que deixamos para a comissão de mérito,  em momento

oportuno, a análise de questões que escapam à competência desta Comissão de

Constituição e Justiça.”

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 468/2015 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1

Torna obrigatória a reserva de 5% (cinco por cento) dos assentos e mesas para uso

exclusivo  de  pessoas  com  deficiência  físico-motora,  idosos  e  gestantes,  nos

restaurantes e nas praças de alimentação dos shopping centers.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Os restaurantes estabelecidos no Estado reservarão, no mínimo, 5% (cinco

por cento) de seus assentos e mesas para uso exclusivo de pessoas com deficiência

físico-motora, idosos e gestantes.

§ 1° – Os assentos e mesas reservados para o cumprimento ao disposto no caput

serão claramente identificados e diferenciados dos destinados ao público em geral.

§  2°  –  Aplica-se  o  disposto  no  caput às  praças  de  alimentação  dos  shopping

centers estabelecidos no Estado.

Art. 2º – Os estabelecimentos que descumprirem o disposto nesta lei ficam sujeitos

às seguintes penalidades:

I – advertência, na primeira autuação;

II – multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), se

não sanada a irregularidade no prazo de trinta dias, contados da data de advertência;

III – multa de 500 (quinhentas) Ufemgs, se não sanada a irregularidade no prazo de

trinta dias, contados da data da aplicação da multa prevista no inciso II;

IV – multa de 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs por mês, até que seja sanada a

irregularidade,  caso as  adaptações  não tenham  sido  providenciadas  no prazo  de

trinta dias, contados da data da aplicação da multa prevista no inciso III.

Art. 3° – Os shopping centers e restaurantes estabelecidos no Estado terão o prazo

de noventa dias, contados da publicação desta lei, para se adaptarem ao disposto no

art. 1°.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Bonifácio Mourão – Antônio

Jorge – João Alberto – Carlos Pimenta – Cristiano Silveira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 652/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.612/2012, “altera a Lei nº 20.311, de 27 de

julho de 2012, e dá outras providências”.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende alterar o § 8º do art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de

dezembro  de  2005,  que  dispõe  sobre  o  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –

Fhidro, para estabelecer o percentual de, no mínimo, 10% do valor total anual do

fundo para o custeio de ações de estruturação física e operacional dos comitês de

bacia hidrográfica previstos e instituídos pelo Estado de Minas Gerais.

Pela  redação  atual,  o  percentual  do  valor  total  anual  do  Fhidro  destinado  ao

mencionado custeio é de até 7,5%, nos termos do art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005.

O deputado proponente justifica a apresentação da proposição sob o fundamento

de  que  a  elevação  do  percentual  destinado  aos  comitês  de  bacia  hidrográfica

significará a adição de aproximadamente dois milhões e seiscentos mil reais para a

sua  estruturação.  Segundo  o  parlamentar,  a  maioria  dos  comitês  funciona

precariamente por falta de uma estrutura adequada para a realização de seus fins.

A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio de competência

legislativa estadual, consoante o previsto no inciso I do art.  24 da Constituição da

República,  que  estabelece  a  competência  concorrente  para  legislar  sobre  direito

financeiro.

Por outro lado, em que pese a nobre intenção do autor, uma vez que as questões

que envolvem a estruturação de fundo tocam no princípio do equilíbrio orçamentário,

a proposição é de iniciativa legislativa privativa do governador do Estado. Com efeito,

tanto a aplicação como a definição das condições para a alocação de recursos em

programas administrativos são atribuições típicas do Poder  Executivo,  detentor da

competência constitucional para realizar tais ações de governo.

Dessa forma, proposta parlamentar alterando o percentual do Fhidro destinado ao
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custeio  de  ações  de  estruturação  física  e  operacional  dos  comitês  de  bacia

hidrográfica  previstos  e  instituídos  pelo  Estado  de  Minas  Gerais,  da  forma como

apresentada,  acabaria  por  violar  as  regras  do  art.  66,  inciso  III,  alínea  “e”,  da

Constituição  do  Estado,  que  reserva  ao  chefe  do  Executivo  a  iniciativa  da

apresentação  de  projeto  de  lei  que  trate  da  criação,  estruturação  e  extinção  de

secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração direta daquele

Poder.

Embora seja louvável a iniciativa parlamentar, não é possível estabelecer, na forma

pretendida,  critérios  para  a  aplicação  de  recursos  pelo  Executivo,  sob  pena  de

engessamento da atividade administrativa.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 652/2015.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Antônio Jorge – Isauro Calais

– Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta – Cristiano Silveira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.015/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Júnior,  a  proposição,  fruto  do

desarquivamento  do Projeto de Lei  nº  505/2011,  “acrescenta dispositivos  à Lei  nº

10.379, de 10/1/1991, que reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como

meio de comunicação objetivo e de uso corrente, a linguagem codificada na língua

brasileira de sinais – Libras”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 16/4/2015,  a proposição foi  distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto  vem a  esta  comissão para  receber  parecer  sobre  a  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto  de  lei  em  exame dispõe  que  o  Estado  qualificará  servidores  para  o

atendimento aos deficientes auditivos utilizando recursos financeiros provenientes do

tesouro estadual, de repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT – e de

convênios com instituições nacionais e internacionais. Determina ainda que cópia da

lei  será  afixada,  em  local  visível,  nas  repartições  públicas  voltadas  para  o

atendimento externo.

É importante destacar que proposições com igual conteúdo tramitaram nesta Casa

nos  anos  de  2003,  2007  e  2011.  Ao  ser  apreciada  a  proposição  fruto  do  último

desarquivamento  mencionado,  foi  elaborado  consistente  e  detalhado  parecer

aprovado nesta  Comissão de Constituição e Justiça.  Como não houve mudanças

constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto,

somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e reproduzir a

argumentação jurídica apresentada na ocasião:

“A Lei nº 10.379, de 1991, reconhece a Língua Brasileira de Sinais – Libras – como

meio de comunicação oficial no Estado e determina que, nas repartições públicas,

haja profissionais capazes de utilizá-la, se necessário para atendimento ao público

externo, e que a mencionada linguagem constará no currículo da rede estadual de

ensino.

A exigência de que o Estado qualifique servidores para utilizar a linguagem adotada

pelos  surdos e mudos,  como pretende o projeto em exame, apenas aperfeiçoa a

mencionada lei. É evidente que, para se assegurar a efetividade do disposto na Lei nº

10.379, de 1991, é necessário que haja servidores aptos a utilizar corretamente a

Língua  Brasileira  de  Sinais.  Não  existindo  estes,  outros  servidores  deverão  ser

qualificados. Assim, não se pode afirmar sequer que o projeto cria despesa, pois a

exigência de qualificar profissionais para a utilização da referida língua encontrava-se

implícita na lei, e o projeto busca apenas explicitá-la.

Contudo, não nos parece correto que a lei defina a origem dos recursos, porque

cabe ao Poder Executivo, no momento da aplicação da norma, verificar qual o melhor

mecanismo para alcançar o pretendido pelo legislador. Se vão ser utilizados recursos

do  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador  ou  recursos  próprios,  essa  é  uma decisão
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administrativa,  que  não  deve  ser  restringida  pelo  legislador,  porque,  ademais,

depende  de  uma  política  federal,  a  que  se  vincula  o  referido  Fundo.  Por  isso,

propomos seja dada nova redação ao art. 1º do projeto.

O  art.  5º  que  se  pretende  incluir  na  Lei  nº  10.379,  de  1991,  visa  obrigar  as

repartições públicas a afixar cópia da lei em local visível. Trata-se de uma estratégia

eventualmente adotada pelo legislador para assegurar efetividade à lei, na medida

em que amplia o conhecimento sobre a norma por parte dos eventuais interessados.

Não  se  pode  deixar  de  observar  que  dispositivos  desta  ordem  configuram  um

paradoxo no sistema normativo: são introduzidos porque o legislador receia que a lei

não venha a ser cumprida pelos órgãos públicos; mas como garantir que o dispositivo

que determina a afixação de cópia da lei será cumprido? Ademais, um dos motivos

pelos quais a população desconhece muitas normas jurídicas é o excesso de leis em

vigor,  em decorrência  de  um  fenômeno contemporâneo  conhecido  como ‘inflação

legislativa’,  cuja  responsabilidade  é,  em  grande  parte,  dos  próprios  legisladores.

Estendida norma similar  a todos os diplomas legais  que regulam a administração

pública, porque todos devem ser igualmente conhecidos pelos administrados,  não

haveria espaço físico para a afixação de cópias de tantas leis. Eis a razão pela qual

excluímos de nosso substitutivo o referido dispositivo, reconhecendo que, apesar das

considerações apresentadas, poderá a comissão de mérito indicar a sua inclusão, por

entender ser de grande relevância.”.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.015/2015, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta dispositivos à Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece

oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação objetivo, e de

uso corrente, a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais – Libras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O art.  2º da Lei  nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 2º – (...)



968
____________________________________________________________________________

Parágrafo  único  –  O  Estado  qualificará  servidores  públicos  estaduais  para  o

atendimento ao disposto no caput deste artigo.”.

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto, relator – Isauro Calais – Antônio Jorge

– Cristiano Silveira – Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.106/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Rogério Correia,  o projeto de  lei  em epígrafe “concede

anistia  aos  servidores  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  que

participaram de greve ou movimentos reivindicatórios realizados pelo sindicato de sua

categoria,  ocorridos em 17 de novembro de 2011 e em 23 de novembro a 14 de

dezembro de 2011”.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  18/4/2015  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e

Administração Pública.

Vem agora a esta comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame concede anistia aos servidores do Tribunal de Justiça do

Estado de Minas Gerais que se ausentaram do serviço pela adesão à greve ou aos

movimentos  reivindicatórios  realizados  pelo  sindicato  de  sua  categoria  em  17  de

novembro de 2011 e em 23 de novembro a 14 de dezembro de 2011, assegurando-

lhes restituição da remuneração descontada, com os reflexos financeiros retroativos

correspondentes,  bem  como o  cômputo  do  período  de  ausência  como tempo  de

serviço e de contribuição, para todos os efeitos, inclusive para fins de promoções e

aposentadoria.

Em sua justificação, a proposição esclarece que “o desconto de dias parados ou o
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lançamento  de  faltas  são  medidas  que  oneram  individualmente  cada  um  dos

servidores  que  decidirem  pela  adesão  ao  movimento,  constrangendo  os

trabalhadores em franca violação não só ao Texto Constitucional, mas também até

mesmo ao art. 6º, § 2º, da Lei nº 7.783, de 1989”.

Apresentada  uma  breve  síntese,  passamos  a  analisar  os  aspectos  jurídico  e

constitucionais que envolvem a proposição.

Sobre o aspecto da competência legislativa, não há óbice para o prosseguimento

da tramitação da proposição, uma vez que, por força do princípio da autonomia dos

entes  federativos,  o  Estado  detém  competência  para  legislar  sobre  direitos  e

obrigações dos seus servidores públicos.

Quanto ao conteúdo, também não vislumbramos incompatibilidade da proposição

com o texto constitucional.

Vale lembrar que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso VII, assegurou com

status de direito fundamental do servidor público a realização de greves que visem a

reivindicação de melhores condições remuneratórias e de trabalho.

Sendo assim,  a proposição acaba por  pretender  exclusivamente a aplicação do

referido direito constitucional aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado

de  Minas  Gerais  que  se  ausentaram  do  serviço  pela  adesão  à  greve  ou  aos

movimentos  reivindicatórios  realizados  pelo  sindicato  de  sua  categoria  em  17  de

novembro de 2011 e em 23 de novembro a 14 de dezembro de 2011.

Trata-se, portanto, de proposição que pretende apenas conferir concretude à norma

constitucional  prevista  no  inciso  VII  do  art.  37,  adequando-se  as  condutas

administrativas  sancionadoras  praticadas  pela  administração  pública  à  regra

hierarquicamente superior contida no texto da Constituição Federal.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.106/2015.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Cristiano Silveira,  relator – Antônio Jorge – João

Alberto – Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta – Isauro Calais.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do governador  do Estado,  a proposição em epígrafe “altera a Lei  nº

18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por tempo determinado

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República”.

Examinado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, examinar o mérito da proposição e

também  pronunciar-se  sobre  os  Projetos  de  Lei  nºs  840  e  1.760/2015,  a  ela

anexados.

Informa-se, ainda, que o projeto em análise tramita em regime de urgência.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º do projeto, o inciso III do § 1º do art. 4º da Lei nº 18.185, de 4

de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: “no caso do inciso V do

caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e educação, por até cinco anos

na  área  de  segurança  pública  e  por  até  três  anos  nas  áreas  de  defesa  social,

vigilância  e  meio  ambiente;”.  É  válido  lembrar  que,  segundo  a  regra  atual,  a

prorrogação é de até um ano nas áreas de saúde e educação e de até três anos nas

áreas de segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente.

Justifica-se a apresentação da proposição diante  da necessidade temporária  de

contratação pela ausência de candidatos aprovados em concurso público e aptos à

nomeação  para  os  cargos  de  agente  socioeducativo  e  agente  penitenciário  no

Estado.  Como  informa  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  referência  à

mensagem do governador do Estado que acompanha o projeto, “trata-se, pois,  de

situação de excepcional  interesse público,  conforme demonstra  o chefe  do Poder

Executivo.  A  não  prorrogação  dos  contratos  em  vigor,  segundo  informa,  pode

inviabilizar,  por  completo,  a  continuidade  destes  serviços  e  acarretar  perigo  à

segurança pública. Ademais, de acordo com o governador do Estado, a prorrogação
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dar-se-á sem prejuízo da realização do concurso público, atualmente com previsão

para provimento de mais de 3.000 cargos de agente de segurança e 820 de agente

penitenciário”.

Por  meio  da  Mensagem  nº  27/2015,  o  governador  do  Estado  encaminhou

substitutivo  ao  projeto,  com o  objetivo de  adequar  os  prazos  de  prorrogação dos

contratos  temporários  em  virtude  de  erro  formal  verificado  no  texto  apresentado.

Segundo informa a mensagem, “a não prorrogação dos contratos da Defesa Social

inviabilizará totalmente a continuidade destes serviços essenciais e poderá acarretar

iminente perigo à segurança da população e dos demais profissionais que laboram

nas respectivas unidades”. Como não se verifica inconsistência jurídica no texto do

substitutivo, que acresce a área de defesa social, acata-se a proposta ao final deste

parecer.

Do  ponto  de  vista  meritório,  considerando que  o  aumento  dos  prazos  se  situa

dentro de limites razoáveis, os quais não descaracterizam a natureza temporária das

contratações, é de se concluir que a proposta é boa e merece aprovação.

Por  derradeiro,  uma  vez  que  a  matéria  de  que  tratam  as  proposições  anexas

cuidam de conteúdo análogo, aplicamos as análises ora empreendidas ao conteúdo

que tais projetos veiculam.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.660/2015 na forma

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

Sala das Comissões, 12 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Cabo Júlio, relator – Durval Ângelo – João Leite –

Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

(Nova redação, de acordo com o § 1º do art. 138 do Regimento Interno)

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  do governador  do Estado,  a proposição em epígrafe “altera a Lei  nº

18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por tempo determinado
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para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República”.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei nº 840/2015, que “altera a Lei nº 18.185, de

4/6/2009,  que dispõe sobre  a  contratação por  tempo determinado para  atender  a

necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do

art. 37 da Constituição da República”, e nº 1.760/2015, que “altera o inciso IV do art.

4º da Lei nº 18185, de 4 de junho de 2009, e o inciso III do § 1º do mesmo artigo”.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, o projeto foi à Comissão de Administração Pública, que, por sua

vez, opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1.

A requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  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.

No decorrer da discussão, foi rejeitada a Emenda nº 1, constante do parecer, motivo

pelo qual apresentamos nova redação do parecer, nos termos do § 1º do art. 138 do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  pretende  estender  os  prazos  de  contratação  por  tempo

determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público. De acordo com o art. 1º do projeto, o inciso III do § 1º do art. 4º da Lei nº

18.185, de 4 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: “no caso do

inciso V do caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e educação, por até

cinco anos na área de segurança pública e por até três anos nas áreas de defesa

social, vigilância e meio ambiente”. A regra atual dispõe que a prorrogação é de até

um ano nas áreas de saúde e educação e de até três anos nas áreas de segurança

pública, defesa social, vigilância e meio ambiente.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar a proposição, ressaltou que não

há que se falar em vício de iniciativa e tampouco em vício de competência, à luz do

que  dispõe o  Texto  Constitucional,  que assegura autonomia  política  aos  estados,
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especialmente  nos  arts.  18  e  25,  bem como em  vista  do  disposto  no  art.  66  da

Constituição do Estado, que assegura ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa

para tratar da organização administrativa da estrutura do Poder Executivo e de suas

entidades públicas.

Por  meio  da  Mensagem  nº  27/2015,  o  governador  encaminhou  substitutivo  ao

projeto  com  a  finalidade  de  adequar  os  prazos  de  prorrogação  dos  contratos

temporários  em  virtude  de  erro  formal  verificado  no  texto  apresentado.  Segundo

informa, “a não prorrogação dos contratos da Defesa Social inviabilizará totalmente a

continuidade  destes  serviços  essenciais  e  poderá  acarretar  iminente  perigo  à

segurança da população e  dos  demais  profissionais  que laboram nas respectivas

unidades”.  Como  não  se  verificou  qualquer  inconsistência  jurídica  no  texto  do

substitutivo, que estende o prazo por até cinco anos para a área de defesa social, a

Comissão de Constituição e Justiça acatou a proposta ao final do seu parecer, por

meio da apresentação do Substitutivo nº 1.

Justifica-se a apresentação da proposição diante  da necessidade temporária  de

contratação pela ausência de candidatos aprovados em concurso público e aptos à

nomeação  para  os  cargos  de  agente  socioeducativo  e  agente  penitenciário  no

Estado. Além disso, o aumento dos prazos situa-se dentro de limites razoáveis, os

quais  não  descaracterizam  a  natureza  temporária  das  contratações.  Ademais,  de

acordo com o governador,  a  prorrogação dar-se-á sem prejuízo  da  realização do

concurso público, atualmente com previsão para provimento de mais de 3.000 cargos

de agente de segurança e de 820 de agente socioeducativo.

Dessa forma, somos a favor da aprovação do projeto de lei em epígrafe na forma

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

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.660/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

Sala das Comissões, 12 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente e relator – Cabo Júlio – João Leite – Durval Ângelo

– João Magalhães.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em análise “altera a Lei nº

18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por tempo determinado

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República”.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição  os  Projetos  de  Lei  nº  840/2015,  de  autoria  do  deputado

Sargento Rodrigues, e nº 1.760/2015, do deputado Cabo Júlio, que dispõem sobre

alteração da Lei nº 18.185, de 2009.

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.  Em  análise  de  mérito, a  Comissão  de

Administração Pública emitiu parecer pela aprovação do projeto de lei na forma do

Substitutivo nº 1, da comissão que a precedeu. A Comissão de Segurança Pública

também opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da 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 nº 1.660/2015 tem por objetivo estender o prazo de prorrogação

dos contratos  por  tempo determinado da área de segurança pública de três  para

cinco anos, apenas nos casos em que o número de servidores efetivos for insuficiente

para a continuidade dos referidos serviços e não houver candidatos aprovados em

concurso público aptos à nomeação.

De acordo com a Mensagem nº 26/2015, que encaminhou a proposição em tela, a

medida é “de excepcional  interesse público,  uma vez que a não prorrogação dos

contratos em vigor  inviabilizará totalmente a continuidade destes serviços públicos

essenciais  e  poderá  acarretar  iminente  perigo  à  segurança  da  população  e  dos

demais profissionais que laboram nas respectivas unidades”. Além disso, ressaltou-se
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que a “prorrogação dar-se-á sem prejuízo da continuidade do concurso público regido

pelo edital Seplag/Seds nº 09/2013, em andamento, com previsão de provimento de

3.535  cargos  de  Agente  de  Segurança  penitenciário  e  820  cargos  de  Agente  de

Segurança Socioeducativo”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  encontrou  óbices  à  tramitação  da

matéria,  ressaltando não haver vício de iniciativa,  tampouco de competência. Não

obstante,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  com  o  objetivo  de  acatar  sugestão

encaminhada  pelo  governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  27/2015,

corrigindo erro formal.  Tal  substitutivo amplia o prazo máximo de prorrogação dos

contratos  por tempo determinado da área de defesa social e não mais da área de

segurança pública, como constava no projeto original.

A Comissão  de  Administração  Pública  considerou  meritório  o  projeto  de  lei  em

análise, uma vez que “o aumento dos prazos situa-se dentro de limites razoáveis, os

quais  não  descaracterizam  a  natureza  temporária  das  contratações”.  A comissão

opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, por não ter encontrado inconsistência jurídica alguma no texto

do referido substitutivo.

A  Comissão  de  Segurança  Pública,  por  sua  vez,  opinou  pela  aprovação  da

proposição na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

reiterando que o aumento dos prazos não descaracterizará a natureza temporária das

contratações.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão

analisar, verificamos que o projeto em tela não cria despesas para o Estado, uma vez

que apenas permite a continuidade dos serviços ora prestados pela defesa social.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.660/2015 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Rogério Correia – Durval Ângelo – Sargento

Rodrigues – Cabo Júlio.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 735/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o deputado Gustavo Valadares requer

ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao governador do Estado

pedido  de  informações  sobre  as  obras  mencionadas  em  publicidade  oficial  do

governo, as quais estariam paralisadas, especificando, relativamente a cada uma, a

fonte de recursos, o número do contrato, o nome do contratado, o objeto da obra, o

local de sua realização e a ordem de paralisação com a respectiva data da publicação

do ato administrativo próprio.

Publicada no Diário do Legislativo de 15/5/2015, vem a este órgão colegiado para

receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Requerimento nº 735/2015 objetiva obter informações sobre obras mencionadas

em  publicidade  oficial  do  governo,  as  quais  estariam  paralisadas,  especificando,

relativamente a cada uma, a fonte de recursos, o número do contrato, o nome do

contratado, o objeto da obra, o local de sua realização e a ordem de paralisação com

a respectiva data da publicação do ato administrativo próprio.

Como  o  inciso  XXXI  do  art.  62  da  Constituição  Estadual  dispõe  competir

privativamente  à  Assembleia  Legislativa  “fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder

Executivo, incluídos os da administração indireta”, o conteúdo do requerimento refere-

se a atribuições desta Casa.

A iniciativa da proposição se fundamenta no § 2º  do art.  54 da Constituição do

Estado e no inciso IX do art. 100 do Regimento Interno, que asseguram à Assembleia

Legislativa a prerrogativa de encaminhar, por intermédio da Mesa, pedido escrito de

informação a secretário de Estado.

Nesse  sentido,  com  vistas  a  adequar  a  solicitação  à  legislação  vigente

apresentamos a Emenda nº1, que substitui a expressão “governador do Estado” pela

expressão “secretário de Estado de Planejamento e Gestão”.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 735/2015 com a Emenda nº 1, a

seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “governador  do  Estado”  pela  expressão “secretário  de

Estado de Planejamento e Gestão”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 736/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o deputado Gustavo Valadares requer

ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao governador do Estado

pedido  de  informações  sobre  o  déficit  orçamentário  mencionado  em  publicidade

oficial  veiculada  no  Dia  do  Trabalhador  e  sobre  o  aumento  de  despesas

discricionárias, como as de publicidade.

Publicada no  Diário do Legislativo de 15/5/2015, foi a proposição encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento  em análise  objetiva  obter  as  seguintes  informações:  i)  onde se

apresenta,  no  projeto  de  Lei  Orçamentária  Anual  enviado  a  esta  Casa  pelo

governador Alberto Pinto Coelho em setembro de 2014, o déficit a que se referiu o

atual governador em publicidade oficial divulgada em 1º/5/2015; ii) se o governador

do Estado desconhece a justificação apresentada pelo relator do mencionado projeto,

deputado Tiago Ulisses, ou se a conhece mas não a considera digna de fé e ainda

assim sustenta que houve déficit orçamentário em 2014; iv) como se explica que, em

quatro  meses  de  governo,  a  atual  administração  tenha  investido  aproximada  e

discricionariamente 15 milhões em publicidade na rubrica Divulgação Governamental,

depois de ter informado a esta Casa, por ocasião de audiência pública na Comissão

de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  que  não  haveria  investimentos  em

publicidade por  não haver  recurso disponível;  v)  como se explica que,  no  projeto

enviado pelo  novo governo e  aprovado pela Assembleia Legislativa,  as  despesas

apontadas  na  ação  orçamentária  Divulgação  Governamental  (código  4680),  que
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compreende as despesas  de publicidade do governo,  tenham sido  elevadas  para

R$96.328.962,00,  mais  do  que  o  dobro  do  valor  constante  no  projeto  original

(R$40.201.392,00) remetido à apreciação dos parlamentares mineiros em 2014; vi)

como explicar o aumento de despesas absolutamente discricionárias,  como as de

publicidade,  em um contexto  de  déficit  orçamentário  e  como imputar  ao  governo

anterior um déficit quando o novo governo propõe aumentar gastos de natureza não

obrigatória.

O  conteúdo  do  requerimento  relaciona-se  com  as  competências  privativas

atribuídas à Assembleia Legislativa, especialmente com o disposto no inciso XXXI do

art. 62 da Constituição Estadual, segundo o qual compete privativamente a esta Casa

Legislativa  “fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da

administração indireta”.

A iniciativa da proposição se fundamenta no § 2º  do art.  54 da Constituição do

Estado e no inciso IX do art. 100 do Regimento Interno, que asseguram à Assembleia

Legislativa a prerrogativa de encaminhar, por intermédio da Mesa, pedido escrito de

informação a secretário de Estado.

Nesse  sentido,  com  vistas  a  adequar  a  solicitação  à  legislação  vigente

apresentamos a  Emenda nº  1,  que propõe substituir  o  destinatário  do  pedido  de

informações.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 736/2015 com

a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se a expressão “governador  do  Estado”  pela  expressão “secretário  de

Estado de Planejamento e Gestão”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 747/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde requer ao presidente
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da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde

pedido de informações sobre a regularização dos repasses de recursos da saúde aos

municípios da macrorregião Norte.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  visa  obter  informações  sobre  as  ações  do  Poder

Executivo  para  regularizar  o  repasse  de  recursos  da  saúde  aos  municípios  da

macrorregião Norte.

A  apresentação  do  requerimento  foi  motivada  por  informações  prestadas  por

participantes  da  6ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Saúde,  realizada  em

Montes Claros no  dia 23/4/2015,  que teve  por  finalidade debater  as  demandas e

dificuldades  dos  hospitais  da  região.  Segundo  tais  informações,  os  repasses  de

recursos estaduais da saúde aos municípios estariam atrasados.

Nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição da República, o sistema público de

saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos

estados e municípios, do Distrito Federal, além de outras fontes. O financiamento é,

portanto, tripartite,  e os estados e municípios devem aplicar recursos em ações e

serviços  de  saúde como contrapartida  para  o  repasse de  recursos  federais,  cuja

transferência é  dividida em seis blocos:  atenção básica,  atenção de média e alta

complexidade;  vigilância  em  saúde;  assistência  farmacêutica;  gestão  do  SUS;  e

investimentos na rede de serviços de saúde.

O financiamento da atenção básica é de responsabilidade dos municípios, estados

e União. Os recursos federais são repassados aos municípios por meio do Piso de

Atenção Básica – PAB Fixo – e do Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável –,

que se destina a custear e incentivar estratégias específicas da atenção básica em

saúde.

O PAB Fixo, por sua vez, é um montante de recursos que deveria ser transferido

mensalmente do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, de
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maneira regular e automática, conforme prevê o art. 3º da Lei nº 8.142, de 1990, que

dispõe  sobre  a  participação  da  comunidade  na  gestão  do  SUS  e  sobre  as

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá

outras providências. Entretanto, o Ministério da Saúde tem atrasado esse repasse,

fato que é confirmado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e

implica dificuldades na execução de ações e de serviços de saúde no Estado.

A atenção de média e alta complexidade tem financiamento específico do Ministério

da  Saúde  e  seus  recursos  compõem  o  Limite  Financeiro  da  Média  e  Alta

Complexidade  Ambulatorial  e  Hospitalar,  chamado  de  teto  de  média  e  alta

complexidade. Segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde

durante a 10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde, ocorrida em 25/5/2015,

a secretaria reteve recursos repassados pelo Ministério da Saúde, que deverão ser

destinados aos hospitais da rede conveniada com o SUS responsáveis pela atenção

de média e alta complexidade. Além disso, há informação de que o referido ministério

estaria pagando apenas 70% dos recursos do teto de média e alta complexidade.

Observa-se, portanto, que há atraso de repasse de recursos federais tanto para a

atenção básica como para a atenção de média e alta  complexidade,  o  que pode

prejudicar a assistência à saúde prestada pelo SUS no Estado e, justifica, portanto, o

envio de pedido de informação à Secretaria de Estado de Saúde.

Entendemos,  no  entanto,  que  é  pertinente  ampliar  o  escopo  da  informação

solicitada no requerimento  em análise a respeito  dos municípios  da macrorregião

Norte do Estado a todos os municípios mineiros, uma vez que os atrasos no repasse

dos recursos tem afetado o Estado inteiro e não apenas aquela região. Dessa forma,

apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1 ao requerimento apresentado.

Do ponto de vista legal, a iniciativa da proposição encontra amparo no § 2º do art.

54 da Constituição do Estado, que assegura à Assembleia Legislativa o poder de

encaminhar, por intermédio da Mesa, pedido escrito de informação a secretário de

Estado. Além disso, 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.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 747/2015, na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Saúde requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ao

secretário  de Estado de Saúde pedido de informação sobre a razão pela qual  os

recursos federais destinados à atenção de média e alta complexidade foram retidos

na  secretaria,  bem  como  sobre  a  previsão  de  regularização  do  repasse  desses

recursos e dos recursos federais destinados à atenção básica aos municípios.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 774/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  deputado  Douglas  Melo  requer  ao

presidente  da  Assembleia  Legislativa  que  encaminhe  à  secretária  de  Estado  de

Educação pedido de informações sobre a carreira de analista de educação básica,

com formação em psicologia.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  22/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise tem como objetivo obter da secretária de Estado de

Educação informações sobre o número de cargos de analista em educação básica

ocupados por profissionais formados em psicologia; se esses profissionais prestam

atendimento psicológico aos alunos da rede estadual de ensino e, caso contrário, se

poderiam prestar esse atendimento; e ainda se há viabilidade de ampliar o número de

cargos de analista em educação básica com formação em psicologia, para atuar em

todas as escolas da rede estadual de ensino.
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A solicitação parece encontrar fulcro no fato de a Lei nº 15.293, de 2004, que institui

as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado, prever, no art. 12, inciso

III, o cargo de analista de educação básica, com formação de nível superior, entre

outros, em psicologia, cuja atribuição, nos termos do item 3.1 do Anexo II da referida

lei, é "exercer sua atividade profissional no âmbito de unidade escolar em que esteja

prevista sua atuação". Para esta carreira, a referida lei instituiu 645 cargos incluindo

aqueles resultantes de efetivação pela Emenda à Constituição nº 49, de 2001.

Além disso, a atuação de psicólogos nas escolas da rede estadual de ensino tem

sido demanda recorrente de educadores, pais, estudantes e gestores públicos que

participam de audiências públicas e eventos institucionais realizados nesta Casa.

Desse modo,  parece-nos  oportuno  obter  da  secretária  de  Estado  de  Educação

informações que permitam formar conceito sobre a viabilidade de prover psicólogos

para atuar nas escolas da rede estadual de ensino por meio do cargo de analista de

educação, com formação em psicologia.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da

Constituição do Estado,  que assegura  à Assembleia  Legislativa  a  prerrogativa  de

encaminhar, por intermédio da Mesa, pedido escrito de informação a secretário de

Estado;  a  recusa,  ou  o  não  atendimento  do  pedido  no  prazo  de  30  dias,  ou  a

prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. Fundamenta-se

ainda no inciso IX, do art. 100, do Regimento Interno, que assegura às comissões a

prerrogativa de encaminhar pedido de informações às autoridades estaduais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 774/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 775/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  a

proposição em epígrafe solicita ao presidente da Assembleia Legislativa, nos termos

regimentais, seja encaminhado ao secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável pedido de informações a respeito do licenciamento corretivo do Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves  –  Confins  –,  em  especial  quanto  à  compensação

ambiental e demais ações decorrentes da preservação do meio ambiente.

Após publicação no Diário do Legislativo de 22/5/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A  apresentação  do  requerimento  foi  feita  por  ocasião  da  audiência  pública

promovida  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  no

Município de Confins, em 15/4/2015, que teve por finalidade debater o assoreamento

e  a  poluição  das  Lagoas  Central  e  Vargem  Bonita,  especialmente  em  razão  da

operação e das obras de ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

O  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves  está  localizado  nos  Municípios  de

Confins  e  Lagoa  Santa,  a  aproximadamente  38  km  da  capital  mineira,  e  é

considerado  um  dos  principais  aeroportos  em  operação  no  Brasil,  vindo

imediatamente depois de Guarulhos, Congonhas, Galeão e Brasília.

O aeroporto foi implantado em 1984, mas a Licença de Operação Corretiva só foi

concedida  à Infraero em 2006,  com a incorporação das condicionantes propostas

pela  Fundação Estadual  de  Meio  Ambiente  –  Feam –,  pelo  Instituto  Estadual  de

Florestas – IEF –, órgão gestor do Parque Estadual do Sumidouro, pelo Ibama, órgão

gestor da APA Carste de Lagoa Santa, e pelo Conselho Consultivo da APA.

Em novembro de 2013, o governo federal realizou o leilão do Aeroporto de Confins,

que foi arrematado pelo consórcio AeroBrasil, composto pelas empresas CCR, Zurich

Airport International AG e Munich Airport International Beteiligungs GMBH. A Infraero

é acionista nas concessões, com 49% do capital social de cada uma, e participa da

governança  dos  aeroportos  na  proporção  de  sua  participação  acionária  nas

concessionárias,  com  poder  de  decisão  em  temas  relevantes,  estabelecidos  em

acordos de acionistas firmados entre as partes.

Durante a audiência pública, muitos moradores associaram o assoreamento das

lagoas da cidade às obras de ampliação do aeroporto e manifestaram dúvidas quanto
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à existência de medidas compensatórias para o município, devido ao licenciamento

corretivo e às obras mais recentes.

A drenagem pluvial da área do aeroporto é direcionada para a Lagoa Central de

Confins.  Em função das características  cársticas da região,  essa lagoa apresenta

singular relevância ambiental, estando localizada em área de Importância Biológica

Especial, segundo o Mapa Síntese das Áreas Prioritárias para Conservação de Minas

Gerais, integrante da publicação Biodiversidade em Minas Gerais – um atlas para sua

conservação.

Na ocasião da audiência,  foi  possível  observar  a situação da Lagoa Central  de

Confins e constatar a sua expressiva degradação ambiental.  O espelho d'água se

encontrava extremamente reduzido e coberto de vegetação, devido ao assoreamento

e à estiagem severa que vem comprometendo os recursos hídricos do Estado. Além

disso,  diversos  moradores  denunciaram  a  retirada  constante  de  água  da  Lagoa

Central, por meio de caminhões-pipa, para uso nas obras de ampliação do aeroporto.

A  operação  no  aeroporto  pode  estar  contribuindo  ainda  para  a  alteração  da

qualidade das águas superficiais do entorno, em especial devido ao carreamento de

sedimentos  e  a  possíveis  vazamentos  acidentais  de  óleos  combustíveis  e

lubrificantes das máquinas e aeronaves.

Nesse  sentido,  as  informações  solicitadas  são  de  fundamental  importância  e  a

solicitação  em  tela  está  constitucionalmente  amparada,  uma  vez  que  compete  à

Assembleia  Legislativa  fiscalizar  a  aplicação  das  políticas  públicas  e  buscar  a

transparência  e  adequações  nas  questões  que  dizem  respeito  aos  interesses  da

sociedade.

No que se refere à legitimidade da iniciativa, o pedido de informações do Poder

Legislativo às autoridades estaduais integra o rol de ações de controle externo sobre

as atividades da administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts.

54, § 2º, e 62, XXXI, da Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 775/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 776/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o deputado Cássio Soares requer ao

presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à secretária de Estado de

Educação pedido de informações sobre reforma e conservação da Escola Estadual

João Menezes, no Município de Piumhi.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  22/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise tem por  escopo obter  informações da secretária  de

Estado de Educação a respeito da recuperação da Escola Estadual João Menezes,

situada no sudoeste mineiro.

Segundo o parlamentar, a estrutura da escola é incompatível com a sua importância

para a região. Para ele, o estabelecimento não está em condições de receber,  de

maneira  adequada,  os  alunos  de  Piumhi,  necessitando,  para  tanto,  de  reforma

imediata e medidas necessárias à sua conservação.

A aludida escola atende alunos nos ensinos fundamental e médio, é também escola

de jovens e adultos, e sempre foi referência na educação daquela localidade e região.

Um bom atendimento escolar  requer  uma estrutura física adequada às atividades

educativas,  oferecendo  conforto  e  segurança  aos  alunos  para  que estes  possam

estar livres para se dedicar à aprendizagem.

Ao que tudo indica, a Escola Estadual João Menezes necessita de uma imediata

adequação aos moldes estabelecidos por legislação pertinente.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de

encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretário de Estado.

Fundamentados  no  mérito  do  pleito  apresentado  e  no  exercício  das  funções

parlamentares definidas na Constituição Estadual e no Regimento Interno desta Casa

Legislativa, somos favoráveis à aprovação da proposição em comento.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 776/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 779/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência requer ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao

secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o período de realização

e o número de vagas disponíveis para o curso "Autismo: identificação de sinais de

risco".

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  22/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise, em sua forma original, visa a solicitar informações à

Secretaria de Estado de Saúde sobre o período de realização e o número de vagas

do curso "Autismo: identificação de sinais de risco".

A apresentação  do  requerimento  foi  motivada  por  informações  prestadas  pela

presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

– Conped –, em audiência pública realizada em 28/4/2014 pela Comissão de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência.  Segundo a presidente, o início do curso

estava previsto para novembro de 2014,  mas, até a data da audiência pública, o

Conped não havia recebido notícias sobre a sua realização.

As  diretrizes  para  a  realização  do  curso  foram  apresentadas  pela  Resolução

SES/MG nº 4.482 e aprovadas pela Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.943, ambas de

16/9/2014.  A resolução apresenta  ainda o  cronograma e  a  estrutura  curricular  do

curso,  com  a  definição  de  unidades  temáticas,  os  recursos  didáticos  a  serem

empregados e as formas de avaliação.

Com previsão de início em novembro de 2014 e término em abril de 2015, o curso

tinha carga horária total de 40 horas. Foi motivado pela necessidade de investimento
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na formação continuada dos profissionais da Rede de Cuidados de Atenção a Saúde

da Pessoa com Deficiência do SUS/MG, em vista da ocorrência de muitos casos de

diagnóstico tardio ou equivocado de crianças com transtornos do espectro do autismo

– TEA.

A previsão  era  que  participassem  5.100  alunos,  que  seriam  divididos  em  128

turmas, com vagas destinadas a profissionais preferencialmente efetivos de serviços

ou componentes do SUS, conforme especificado a seguir:

• Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual  –

Serdi – e Centros Especializados em Reabilitação – CER: 2.000 vagas;

• Atenção Primária à Saúde (Secretaria de Estado de Saúde, Secretarias

Municipais de Saúde, Unidades Básicas de Saúde, Equipes de Saúde

da Família e Núcleos de Atenção à Saúde da Família): 2.250 vagas;

• Saúde Mental: 750 vagas;

• Centros Viva Vida: 100 vagas.

A resolução  definiu  também  que  os  gestores  municipais  de  saúde  e  a  própria

Secretaria de Estado de Saúde deveriam se comprometer a liberar os profissionais

que se inscrevessem.

A instituição executora da ação, concebida na modalidade educação à distância, é a

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais – ESP-MG –, por meio do Ambiente Virtual

de  Aprendizagem  do  portal  do  Canal  Minas  Saúde.  Para  a  realização  da  ação

educacional,  foi  disponibilizado  o  valor  total  de  R$299.528,00,  a  ser  coberto  com

recursos  da  Ação  4209  –  Atenção  à  Saúde  da  Pessoa  com  Deficiência  –,  do

Programa 237 – Atenção à Saúde.

Entretanto, apesar de toda a formalização determinada na mencionada resolução,

não há indícios de que o curso tenha sido de fato oferecido.

Tendo  em  vista  a  importância  do  curso  para  a  capacitação  e  atualização  dos

profissionais  do  SUS  que  atuam  com  crianças  com  suspeita  de  TEA,  julgamos

oportuno conhecer os motivos pelos quais não foi oferecido no período previsto e

sugerimos incluir essa questão no requerimento em análise.

Entendemos, além disso, que as informações solicitadas no requerimento original

são relevantes para o acompanhamento da preparação e oferta do curso. Apesar de

a Resolução SES-MG nº 4.482, de 2014, especificar o número de vagas para o curso,
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consideramos pertinente manter no requerimento a indagação acerca desse ponto, a

fim de acompanhar eventuais mudanças na oferta das vagas.

Consideramos, portanto, necessário promover alterações no texto do requerimento

de modo a conferir maior clareza à sua redação e, por conseguinte, possibilitar uma

resposta mais objetiva do órgão demandado. Assim, apresentamos ao final desse

parecer o Substitutivo nº 1 ao Requerimento nº 779/2015.

Do  ponto  de  vista  legal,  observamos  que  a  iniciativa  da  proposição  encontra

amparo no § 2º do art. 54 da Constituição do Estado, que assegura à Assembleia

Legislativa  o  poder  de  encaminhar,  por  intermédio  da  Mesa,  pedido  escrito  de

informação a secretário de Estado. Além disso, 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.

Conclusão

Em  face do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  779/2015,  na

forma do Substitutivo nº 1 a seguir apresentado.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência requer, nos termos

regimentais,  seja encaminhado pedido de informações ao secretário de Estado de

Saúde sobre  os  motivos pelos  quais  o  curso "Autismo:  identificação de sinais  de

risco" não foi oferecido no período previsto pela Deliberação CIB-SUS-MG nº 1.943,

de 16/9/2014, bem como se há previsão de nova data para a sua realização e o

número de vagas a serem ofertadas.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 824/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social  requer ao presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao
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secretário  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  de  Minas  Gerais  pedido  de

informações circunstanciadas em um relatório sobre a implementação do Sistema de

Informação para a Infância e a Adolescência no Estado.

Publicado no Diário do Legislativo de 23/5/2015, o requerimento foi encaminhado à

apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre emitir parecer, nos termos do art.

79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  objetivo  do  requerimento  em  tela  é  obter  informações  sobre  a  situação  do

Sistema de Informação para  a  Infância  e  Adolescência  –  Sipia  –  no  Estado.  Foi

apresentado na 4ª Reunião Extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência

e da Ação Social, realizada em 6/5/2015, que teve por finalidade debater as medidas

para o aperfeiçoamento das formas de escolha dos conselheiros tutelares do Estado.

O Sipia é um sistema informatizado de registro e tratamento de informações que

permite aos conselheiros tutelares registrar, acompanhar e encaminhar, de forma ágil

e sistemática, medidas apropriadas para os casos de direitos violados, sob a garantia

dos direitos fundamentais preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente –

Lei Federal nº 8.069, de 1990.

Além de uma ferramenta facilitadora do trabalho dos conselhos, o Sipia possibilita a

geração de dados e estatísticas que tornam possível o mapeamento da real condição

das crianças e adolescentes com direitos violados em cada município. Esses dados

servem como instrumento de gestão para os órgãos responsáveis pelas políticas de

proteção e de atendimento à criança e ao adolescente.

A  aquisição  de  equipamentos  para  que  os  conselhos  tenham  condições  de

operacionalizar o Sipia é uma demanda recorrente que chega a esta Casa, seja nos

momentos de discussão e revisão das leis do ciclo orçamentário, seja em solicitação

para  emendas  parlamentares.  Isso,  por  si,  justificaria  a  necessidade  de  este

Parlamento conhecer o quanto esse sistema está implantado no Estado.

Consideramos, assim, que as informações solicitadas por meio do requerimento em

análise são pertinentes e relevantes para o acompanhamento da política de proteção

à criança e ao adolescente no Estado, bem como para explicitar o quanto ainda será

necessário investir na equipagem dos conselhos tutelares com vistas à implantação

desse sistema de informação.
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A iniciativa da proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da Constituição do

Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de  encaminhar,  por

intermédio da Mesa, pedido escrito de informação a secretário de Estado. Além disso,

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.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 824/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 878/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  epígrafe,  o  deputado  Gil  Pereira  requer  ao

presidente da Assembleia Legislativa a inserção nos anais da Casa do discurso de

Marilúcia Rodrigues Maia, ex-diretora da Escola Estadual Francisco Sá, no Município

de Juramento.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  em  29/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise tem por escopo inserir nos anais desta Casa Legislativa

documento com discurso proferido por ex-diretora da Escola Estadual Francisco Sá,

situada  no  Município  de  Juramento,  no  Norte  de  Minas.  O  pronunciamento  foi

realizado em 21 de março, no Distrito de Santana do Novo Mundo, no Município de

Juramento, durante a inauguração das instalações da Companhia de Saneamento de

Minas Gerais – Copasa-MG –, que trouxe água canalizada aos munícipes daquele

distrito.

O documento em questão, em manuscrito, registra de forma histórica e poética a

luta de famílias do Povoado do Ribeirão que, há 30 anos, tiveram de abandonar suas

terras,  em  razão  da  desapropriação  para  a  construção  da  barragem  do  Rio
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Juramento, parte importante do sistema Verde Grande. Relata, de forma contundente,

os esforços de homens e mulheres na conquista de algo que nos parece elementar –

o acesso a água tratada – e torna-se ainda mais significativo no momento em que a

água começa a faltar no sudeste brasileiro.

Entendemos  que  o  documento  que  se  pretende  inserir  nos  anais  desta  Casa

Legislativa pode servir de incentivo a muitas outras comunidades que, infelizmente,

ainda hoje estão excluídas dos serviços elementares que deveriam ser concedidos

pelo poder público à população, cumpridora de seus deveres e pagadora de seus

impostos. Somos, portanto, favoráveis ao atendimento do requerimento em análise.

A proposição em tela se apoia no art.  62, II  e III, da Constituição Estadual, que

faculta ao Poder Legislativo 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 inclusão de documentos e pronunciamentos não oficiais

considerados especialmente relevantes para o Estado nos arquivos da Assembleia

Legislativa. Não contém, portanto, vício de iniciativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 878/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 8 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE

– O presidente despachou, em 11/6/2015, a seguinte comunicação:

Do deputado Dilzon Melo em que notifica o falecimento do Sr. Manoel da Costa,

ocorrido no dia 11/6/2015, em Delfim Moreira. (– 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 a Secretaria Municipal  de Educação de Mariana,  com a

Academia de Letras, Artes e Ciência Brasil e com os alunos da EJA de Mariana pela

publicação do exemplar  O Livro I das aldravias da EJA (Requerimento nº 625/2015,

do deputado Thiago Cota);
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de congratulações com o Abrigo Santa Helena, no Município de Juiz de Fora, pelos

100 anos de fundação (Requerimento nº 659/2015, do deputado Isauro Calais);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Andrelândia  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 761/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Mariana pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 762/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Monte Santo de Minas pelo aniversário

desse Município (Requerimento nº 763/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ouro  Preto  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 764/2015, do deputado Ivair Nogueira);

de apoio à deputada federal Jandira Feghali, do PC do B do Rio de Janeiro, em

função da discriminação de gênero sofrida devido ao seu posicionamento político no

exercício  do  seu  mandato,  em  6  de  maio  de  2015,  na  Câmara  dos  Deputados

(Requerimento nº 802/2015, da Comissão de Participação Popular);

de congratulações com a Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política do

Brasil e o Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda pelo ato público em homenagem a

Inês Etienne Romeu (Requerimento nº 814/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 10ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 11/6/2015

Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição da Mesa – Execução do Hino Nacional – Exibição de Vídeo – Palavras

do  Deputado  Sargento  Rodrigues  –  Entrega  de  Placa  –  Palavras  do  Cel.  Marco

Antônio  Badaró  Bianchini –  Palavras  do  Presidente  –  Apresentação  Musical  –

Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados:

Adalclever Lopes – Sargento Rodrigues – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

– O deputado Wander Borges, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião a homenagear a Polícia Militar de Minas Gerais

pelos 240 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor  –  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Cel.  Marco

Antônio  Badaró  Bianchini,  comandante-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  –

PMMG; e Cel. Marco Antônio Bicalho, chefe do Estado-Maior da PMMG; a Exma. Sra.

Christiane Neves Procópio Malard, defensora pública-geral do Estado; o Exmo. Sr.

Cel. Francisco Lino Neto, assessor militar do prefeito municipal de Belo Horizonte,

representando o prefeito,  Marcio Lacerda; a Exma. Sra. Cel.  Érika Mattos Ladeira
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Pinho,  assessora  de  saúde do Corpo de Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  e o

Exmo. Sr.  deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Execução do Hino Nacional

O  locutor  –  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Hino  Nacional,  que  será

apresentado  pelo  Conjunto  de  Câmara  da  Orquestra  Sinfônica  da  Polícia  Militar,

conduzido pelo Ten. Lacerda.

– 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 Sargento Rodrigues

Exmas. Sras. e Exmos. Srs. Deputado Adalclever Lopes, presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais e ilustre colega, de quem temos orgulho de

presidir este Parlamento; Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, comandante-geral

da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui representando essa tão honrada instituição, a

Polícia  Militar;  Cel.  PM Marco Antônio  Bicalho,  chefe  do  Estado-Maior  da  Polícia

Militar de Minas Gerais; Christiane Neves Procópio Malard, defensora pública-geral;

Cel.  PM  Francisco  Lino  Neto,  assessor  militar  do  prefeito  de  Belo  Horizonte,

representando  o  prefeito  Márcio  Lacerda;  Cel.  PM  Érika  Mattos  Ladeira  Pinho,

assessora  de  saúde  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  senhoras

policiais militares e senhores policiais militares; público presente que nos acompanha

pela TV Assembleia, ao iniciar minhas pesquisas e consultas para hoje prestar esta

justa  homenagem,  tive  que  mergulhar  novamente  na  história,  no  ano  de  1775,

precisamente, em 9 de junho, data do nascimento do embrião da Polícia Militar de

Minas Gerais. No Distrito de Cachoeira do Campo, Município de Ouro Preto, antiga

Vila  Rica,  no  Quartel  dos  Dragões d'El-Rei,  foi  formado o  Regimento  Regular  de

Cavalaria de Minas, iniciando-se, assim, a caminhada de uma instituição, hoje com

quase dois séculos e meio de existência. O regimento tinha como principal missão a

garantia da lei e da ordem nas atividades de exploração do ouro e a fiscalização da

cobrança de impostos.
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O curso de uma história é marcado por personalidades. Sem elas, não teríamos as

ações, os fatos, os relatos, os embates. Elas é que dão vida às instituições. Dentre

essas  personalidades,  destacamos  a  presença  do  mais  importante  personagem,

conhecido por todos nós brasileiros, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, nascido

em 12/11/1746, na Fazenda Pombal, cidade de Ritápolis, Minas Gerais. Ele se alistou

em 1780 no Regimento Regular da Cavalaria  de Minas e, em 1781, foi  nomeado

comandante do Destacamento dos Dragões na patrulha do Caminho Novo, estrada

que servia como rota de escoamento da produção mineradora da capitania mineira ao

porto do Rio de Janeiro. Foi nessa época que o então alferes Tiradentes conheceu o

Dr. Tomás Antônio Gonzaga, conforme relata a obra Confidências de um inconfidente,

da  autora  Marilusa  Moreira  Vasconcellos,  em sua página  62:  “Despedimo-nos  na

estrada e tive eu que sentir, em todo o trajeto, a sangria dos meus recursos, que a

corte lá impunha, cada vez que se tinha que atravessar a ponte ou usar a estrada

pagando um tributo pelo número de cabeças de escravos que levava, pelo número de

animais e pelo peso das bagagens, que foram inspecionadas pelos dragões. Entre

eles, um homem cujo olhar me fizera estremecer, mas cujo sorriso me comprara,

fitava longamente os volumes de livros que uma mula trazia. Parecia querer devorá-

los com os olhos.

Deixem o doutor passar, gritou ele. Há sempre que se precisar de homens e livros

nesta cidade.

Quem é ele? Perguntei a um escravo meu.

Não o conhece,  doutor? É o alferes  Tiradentes.  Um santo homem. Tem curado

muita gente com sua ciência.

E eu, com a mesma índole que havia de simpatizar com as batinas e sentir ojeriza

pela farda, vi-me pela vez primeira a simpatizar com um homem que a usasse, e que,

com um tapa e um sorriso, fez a mula atravessar a ponte, saudando-me com um

aperto de mão rude, ao qual antepus um aceno de cabeça”.

O trecho transcrito dessa obra, nos mostra o alferes Tiradentes em seu primeiro

encontro com Tomaz Antônio Gonzaga,  quando Tiradentes  exercia sua função de

fiscalizar a entrada e saída de escravos, ouro, em nome da corte. Na prática, era uma

das  missões  exercidas  naquela  época  pelo  Regimento  Regular  da  Cavalaria  de

Minas.
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Mais adiante, em 1788, deparamos com o grupo dos inconfidentes já organizados e

preparando o  levante  contra a  coroa portuguesa.  O momento  descrito  abaixo,  da

mesma obra literária, descreve a cena sobre o nascimento de nossa bandeira.

“E quanto à bandeira? – perguntou Alvarenga Peixoto. Tenho desenhado esta, se a

aprovam.

Num papel, bem traçado, estava um índio a quebrar os grilhões.

Muito imaginativa, mas complexa, comentou Luiz Vieira.

Há que ser mais simples, mais funcional.

E por que não o triângulo maçônico? Perguntou o alferes?

Como  o  explicaríamos?  Disse  Freire  de  Andrade,  diremos  ao  povo:  este  é  o

triângulo da Grande Loja do Oriente? És muito ingênuo.

Podemos dizer que representa a Santíssima Trindade, redarguiu o alferes.

Ficou decidido o triângulo, com os dizeres que o Alvarenga pusera no índio em

latim: Libertas quae sera tamen.”

A tela  que  descreve  essa  cena  está  agora  exposta  no  telão,  como  forma  de

materializar nossa fala e, mais uma vez, relembrar a grandeza dessa instituição em

Minas e o no Brasil.

Dessa reunião dos inconfidentes,  da qual  participaram seus maiores expoentes,

destacamos:  desembargador  Tomaz Antônio Gonzaga,  Cel.  Inácio José Alvarenga

Peixoto, Cel. Domingos Abreu Vieira, Pe. José da Silva e Oliveira Rolim, José Álvares

Maciel,  Carlos  Correia  de  Toledo e  Melo,  Ten.-Cel.  Francisco  de Paula  Freire  de

Andrade, Luiz Vaz de Toledo e Piza, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, Cláudio

Manoel da Costa e o alferes Joaquim José da Silva Xavier apelidado de Tiradentes.

Fizemos o registro da Inconfidência Mineira para realçar a participação histórica e

ressaltar a importância que alguns membros dessa instituição tiveram naquela época,

especialmente o patrono das Polícias Militares do Brasil, o alferes Joaquim José da

Silva Xavier. Desde aquela época, a força pública já atuava em Minas Gerais.

A Polícia Militar de Minas, ao longo desses 240 anos de sua criação, vem, a cada

ano, buscando servir e proteger a sociedade mineira. Presente nos 853 municípios e

em mais de 200 distritos, é ela que, nos mais longínquos rincões de Minas, aparece

como a maior e única expressão do Estado. Uma instituição que transcende, e muito,
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sua missão constitucional; por dever legal, exerce a função de polícia ostensiva e de

preservação da ordem pública.  Seja  nos  municípios  pequenos,  seja  nas  grandes

cidades,  de  norte  a  sul,  de  leste  a  oeste,  de  Juvenília  a  Extrema,  de  Serra  dos

Aimorés a Carneirinho, é a mesma instituição, e seus policiais têm um padrão de

atuação uniforme.

Em  suas  diversas  modalidades  de  policiamento,  a  cavalo,  a  pé,  de  viaturas,

veículos de quatro rodas, motocicletas, bicicletas, embarcação, helicóptero, ela se faz

presente 24 horas por dia nos 853 municípios de nosso estado. É a única instituição

pública deste estado que funciona 24 horas por dia.

Sr.  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  Cel.  Marco  Antônio

Badaró Bianchini, tive a honra de servir durante 15 anos nos quadros dessa honrada

instituição. Hoje já tenho 16 anos de mandato de deputado estadual e muitas vezes,

em viagens pelo interior de nosso estado, presenciei e pude constatar a grandeza

dessa bissecular milícia de Tiradentes.

Nossos policiais militares não medem esforços para prevenir e reprimir o crime. São

os mesmos policiais valentes e corajosos contra os criminosos que socorrem uma

gestante prestes a dar a luz. São os mesmos policiais que, em municípios distantes,

socorrem as pessoas na zona rural: um lavrador que foi picado por uma cobra, um

cidadão que sofreu um acidente em sua atividade profissional. Esses bravos policiais

são  os  mesmos  nos  grandes  centros  urbanos  de  nosso  estado.  Enquanto  todos

dormem, eles estão a patrulhar as ruas, a desarmar bandidos, a socorrer vítimas de

acidentes de trânsito, a socorrer todos que os chamam pelo telefone 190.

São 240 anos de história, de muita luta, de muitos serviços prestados a Minas e ao

Brasil. Muitos foram os ataques que a corporação de Tiradentes teve que enfrentar.

Alguns,  enviesados  por  ideologias  partidárias,  chegaram  até  mesmo  a  propor  a

extinção dessa tão honrosa instituição. Não sabem eles que essa Polícia Militar  é

aquela que os mineiros  aprenderam a respeitar,  a  admirar,  aquela  cuja  grandeza

aprenderam a reconhecer por todas as suas ações todos os dias, incansavelmente.

Quando nos lembramos de Tiradentes, estamos exercitando nossas memórias para

mostrar a todo o povo mineiro as origens dessa instituição, que, atravessados mais

de dois séculos, se mantém forte, coesa, para servir e proteger. A história de Minas
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está  entrelaçada  com  a  história  dessa  instituição.  Em  todos  os  livros  que

consultamos, em vários momentos marcantes deste estado, lá está ela, ora chamada

de Regimento de Cavalaria de Minas, ora de Força Pública, hoje de Polícia Militar.

Sr. Comte. Cel. Bianchini, até aqueles que algum dia criticaram essa bicentenária

instituição  se  curvam  diante  dela,  por  sua  presteza,  disciplina,  organização,

capacidade de interagir com a comunidade, buscando ouvir as críticas e debatendo

os problemas com as demais instituições públicas, de forma séria e comprometida

com a coisa pública.

Quero deixar aqui registrado, mais uma vez nos anais deste Poder Legislativo, que

esta é a terceira homenagem que presto à instituição, e o faço com muito orgulho,

com o sentimento de que estou,  em nome do povo mineiro,  homenageando uma

instituição ímpar, de valor incalculável para os mineiros.

Finalizo minha fala dirigindo-me aos mais de 40 mil policiais militares de Minas: ao

vestir essa farda, lembre-se, nas ruas deste imenso estado, que o cidadão espera

que você seja forte, corajoso e destemido no enfrentamento do crime e do criminoso.

Mas ao mesmo tempo seja educado, cortês, gentil  e atencioso para com os mais

necessitados.  Servir,  proteger,  socorrer,  amparar,  atender,  acolher  são  verbos  do

cotidiano de um policial militar. De iguais misteres, com a mesma história, somos a

glória, os descendentes do bravo alferes, o Tiradentes. No sangue, temos a nobre

herança, toda  a  pujança dos  conjurados. Fortes  marchemos,  eia,  soldados!  Os

passos desses heróis são faróis que segurança nos dão e razão. Nós seguiremos e

cada vez mais paz queremos em Minas Gerais.

Agradeço a Deus por me permitir  mais uma vez homenagear essa tão honrada

instituição. Boa noite a todos e muito obrigado.

Entrega de Placa

O  locutor  –  Neste  instante,  o  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado

Adalclever Lopes, fará a entrega ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de

Minas  Gerais,  Cel.  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Estar seguro é

uma das grandes necessidades do ser humano. Por essa razão, a Polícia Militar do

Estado de Minas  Gerais  –  PMMG –,  em mais  de  dois  séculos,  não  tem medido
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esforços para proteger a sociedade mineira e garantir o seu bem-estar. Com valores

institucionais pautados na ética, na lealdade, no respeito, na representatividade, na

justiça, na disciplina e na hierarquia, a instituição policial  mais antiga do Brasil  é,

certamente, uma valiosa referência na segurança pública. A Assembleia Legislativa

de Minas Gerais, reconhecendo o valor da PMMG para o Estado e para o País, rende

a ela justa homenagem pelos 240 anos de sua fundação”.

O presidente – Convido o deputado Sargento Rodrigues a fazer conosco a entrega

da placa.

– Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Cel. Marco Antônio Badaró Bianchini

Exmo.  Sr.  Deputado Adalclever  Lopes,  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do

requerimento  que deu  origem a  esta  homenagem;  Exmo.  Sr.  Cel.  Marco  Antônio

Bicalho, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, meu

dileto amigo, na pessoa de quem saúdo os demais  coronéis  da Polícia Militar  do

Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Christiane Neves Procópio Malard, defensora

pública-geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Cel.  Francisco  Lino  Neto,

assessor  militar  do  prefeito  de  Belo  Horizonte,  representando  o  prefeito  Marcio

Lacerda; Exma. Sra. Cel. Érika Mattos Ladeira Pinho, assessora de saúde do Corpo

de Bombeiros Militar de Minas Gerais; senhoras e senhores, policiais militares aqui

presentes, boa noite.

Tenho dito que tenho o privilégio de ser o comandante-geral da Polícia Militar no

ano em que ela completa seus 240 anos. O deputado Sargento Rodrigues fez uma

breve passagem pela história da Polícia Militar, então não falarei mais do passado,

quero levar aos senhores uma reflexão do que seja a questão da segurança pública

neste país, onde insiro as polícias militares como as instituições mais importantes no

contexto da segurança pública.

Sr. Presidente, tenho realizado algumas discussões no meio acadêmico. Quando

conversamos no meio acadêmico sobre as necessidades do nosso país, o primeiro

pensamento que vem é que nada vai mudar se não mudarmos a educação. Tenho

questionado  esse  posicionamento  e  levo  os  colegas  professores  a  uma  reflexão

sobre a Constituição do Estado.
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O que levou à criação desse ente chamado Estado? Qual foi a necessidade maior?

Para  que  o  Estado  foi  criado?  O  Estado  não  foi  criado  inicialmente  para  dar

educação, para dar saúde. O Estado foi criado para prover segurança à sociedade e

aos cidadãos. Eu falo que não existirá nunca neste país uma educação de qualidade,

uma  saúde  de  qualidade  se  nós  efetivamente  não  tivermos  segurança,  porque

nenhuma escola  e  nenhum  posto  médico  funcionam  de  forma  adequada  se  não

existe  segurança  para  seus  profissionais  trabalharem.  Infelizmente  –  isso  não  é

história recente no País, vem desde sua constituição – nunca assistimos efetivamente

a uma política de segurança imposta no Brasil. E a sociedade não aguenta mais a

insegurança que nós temos.

Temos um país em que morrem assassinadas mais de 60 mil  pessoas por ano.

Poucos países beligerantes têm um índice de mortalidade tão grande. Por isso falo

que a necessidade premente neste país,  para que tudo funcione,  é segurança. E

precisamos chamar a sociedade para uma reflexão, para que possamos efetivamente

cobrar  uma  política  de  segurança  em  nosso  país.  Temos  verbas  destinadas

especificamente  para  a  saúde,  temos  verbas  destinadas  especificamente  para  a

educação, mas ainda não temos nenhuma verba destinada especificamente para a

segurança do cidadão. Até quando? Até quando?

Levo à reflexão também o modelo de segurança que existe no País. É um modelo

de polícias apartadas. Salvo engano, são apenas três países no mundo, dois deles na

África, que detêm esse modelo de polícia, em que uma instituição inicia o trabalho e

tem de passá-lo para outra. E ao resultado disso nós estamos assistindo. E não é por

vontade nem falta de vontade de nossos coirmãos. Somos uma polícia de quase 52

mil homens, temos 43 mil homens na ativa hoje. Entre esses, em torno de mil homens

foram reconvocados  para  o  serviço  ativo.  Mas  nossa coirmã tem cerca  de 7.500

homens, sem condições de absorver a grande demanda que geramos em termos de

segurança pública neste país.

Tenho também o prazer e o privilégio de ter  participado da construção de duas

propostas de emenda à Constituição que criam um novo modelo de ciclo completo de

polícia no País, em que cada instituição que inicia seu trabalho tem condições de dar

prosseguimento a ele. Isso vai ser a chave para solucionarmos todos os problemas?



1001
____________________________________________________________________________

Não,  mas  nos  dará  mais  condições  para  trabalhar.  Teremos  mais  condições  de

efetivar  e talvez conseguir  implementar  o grande desafio  que temos como polícia

ostensiva de preservação da ordem pública, que é nos tornar, cada vez mais, efetivos

e presentes na vida do cidadão de bem. Tenho dito que nós passamos boa parte de

nossa história com o foco quase essencialmente voltado para o infrator e o criminoso.

E precisamos mudar esse foco.

Nosso foco é o cidadão de bem, e a ele devem ser destinadas quase todas as

nossas ações. Temos de estar mais presentes, gerando operações, gerando ações,

tornando-nos mais visíveis, tornando-nos mais presentes para que o cidadão sinta a

presença mais efetiva da Polícia Militar na sua vida. Por via oblíqua, atingiremos o

criminoso, mas esse não pode ser nosso foco. Até o dia de ontem, presidente, foram

mais de 10.300 armas apreendidas, desde o dia 1º de janeiro. Quantos homicídios

nós não evitamos? Conseguimos reduzir, comparativamente ao ano passado, 12% do

índice de homicídios, apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando, e o

senhor sabe muito bem disso. Mas podemos fazer mais, se tivermos efetivamente

condições para isso, condições de levar ao cidadão uma Polícia Militar mais cidadã,

mais participativa.

Hoje fui questionado pelo deputado Sargento Rodrigues sobre a questão do curso

superior  para  o  início  da  carreira  na  Polícia  Militar.  Terei  o  privilégio  de  ser  o

comandante-geral que assinará o primeiro edital de 1.600 vagas com a exigência do

curso superior para o ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar. É um avanço

enorme,  porque entendo que um policial  mais  esclarecido tem uma compreensão

maior do seu papel, da sua importância para a sociedade.

Presidente, quando falo de soldados,  falo do soldado mais moderno ao coronel

mais antigo. Eles trabalham muito. Tenho o privilégio de comandar a melhor Polícia

Militar  do  Brasil,  porque nosso  sistema de  educação  forma o  melhor  soldado de

Polícia  Militar  do  Brasil,  forma  o  melhor  oficial  de  Polícia  Militar  do  Brasil.  Se

formamos o melhor soldado e formamos o melhor oficial de Polícia Militar do Brasil,

teremos a melhor Polícia Militar do Brasil.

O que tenho dito para esses policiais é justamente a compreensão do seu papel e

de sua importância para a sociedade. Essa sociedade precisa, e muito, do empenho
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de cada um de nós. Peço aos soldados, nas viagens que faço ao Estado, que, nas 8

horas  diárias  de  serviço,  deem  o  melhor  de  si  para  a  sociedade.  Eu,  como

comandante, não tenho esse privilégio, porque o comandante não sai de serviço, ele

não  é  substituído  a  cada turno  de  serviço.  O comandante  é  comandante nas  24

horas. O que trago à reflexão, senhores, não são os 240 anos passados, mas os

anos que virão. É uma reflexão sobre o que podemos fazer para essa sociedade,

para que essa sociedade tenha, realmente, a segurança que merece.

Noutro dia, presidente, fui consultado pelos meus assessores sobre o parecer de

um projeto que tramita nesta Casa,  referente à reversão de policiais militares que

exercem função legislativa. Quando a função que exercem em cargo público eletivo

terminar, eles terão de ser transferidos para a reserva não remunerada da Polícia

Militar, se tiverem menos de 10 anos. E, se tiverem mais de 10 anos, vão para a

reserva remunerada proporcionalmente.

E com um parecer inicial contrário a isso, chamei-os à reflexão e falei: precisamos

aumentar a participação política dos agentes de segurança deste país. Quem discute

segurança neste  país  hoje?  Quem  é chamado  a  essa reflexão?  Todo  mundo se

aventura a falar de polícia; todo mundo se aventura a falar sobre segurança, mas nós

que  efetivamente  fazemos  segurança  pública  não  somos  chamados  a  essa

discussão. Hoje, graças a Deus, temos uma bancada de segurança bastante efetiva

no  Congresso Nacional.  E  isso  tem  mudado de  modo  significativo  a  questão da

segurança pública.

Hoje tive o privilégio de ver o Senado aprovar também a proposta que torna crime

hediondo o assassinato de agentes policiais,  de agentes do Estado. Essa foi uma

grande  conquista.  Quantos  de  nós  não  somos  caçados  por  bandidos?  E  a

impunidade se alastra. Isso só foi possível porque atualmente temos uma bancada de

segurança que cobra melhores condições de trabalho para os nossos policiais. Por

isso precisamos aumentar a nossa participação política, para que possamos exigir e

também, por meio do apoio do povo, eleger representantes da área de segurança. E,

assim,  nós  que  temos  realmente  coragem  de  fazer  as  coisas  poderemos  cobrar

postura mais efetiva com relação à segurança pública deste país.

Então, presidente, a reflexão que trago não é de passado, mas de futuro. Quero
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uma Polícia Militar mais forte; uma Polícia Militar com mais condições de trabalho;

uma Polícia Militar que possa contar com todos os aparatos. Como disse o nosso

governador na solenidade dos 240 anos da Polícia Militar, que tenhamos uma Polícia

Militar mais equipada, mais preparada, mais bem remunerada, para que efetivamente

possa trazer ao povo mineiro a segurança que ele tanto merece. Muito obrigado.

Palavras do Presidente

Exmos.  Srs.  e Sras. Cel.  Marco Antônio Badaró Bianchini,  comandante-geral  da

Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Cel.  Marco  Antônio  Bicalho,  chefe  do

Estado-Maior  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais;  deputado  Sargento

Rodrigues,  autor  do  requerimento  que  deu origem  a  esta  homenagem;  deputado

Wander  Borges;  Christiane  Neves  Procópio  Malard,  defensora  pública-geral  do

Estado de Minas Gerais; Cel.  Francisco Lino Neto, assessor militar  do prefeito  de

Belo  Horizonte,  representando  o  prefeito  Marcio  Lacerda;  Cel.  BM  Érika  Mattos

Ladeira Pinho, assessora de saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

senhoras e senhores, há 240 anos, a Polícia Militar de Minas Gerais, a instituição

policial mais antiga do Brasil, vem se destacando como força pública estadual, numa

trajetória de zelo e correção.

Nosso estado dispõe de uma Polícia Militar que tem sido modelo para todo o País,

e  os  mineiros  acreditam  em  sua  corporação,  cuja  eficiência,  disciplina  e

principalmente honestidade são reconhecidas pelos outros estados.

O momento econômico e social tem favorecido a eclosão da violência urbana nas

mais diversas modalidades, mas aqui, em Minas, o controle da criminalidade tem sido

exercido com eficácia e correção. A Polícia Militar de Minas Gerais tem controlado o

avanço da criminalidade por ações que incluem uma medida preventiva em parceria

com diversos setores da sociedade mineira. Participa de programas de apoio a jovens

na faixa de risco social, como em cada casa, em cada escola, em que uma criança

que chega do Proerd ou do Bom de Bola e Bom de Escola chega entusiasmada com

a polícia que tem.

Comandada pelo Cel. Marco Antônio Badaró Bianchini, atualmente a Polícia Militar

de Minas Gerais conta com um efetivo de aproximadamente 43 mil integrantes e uma

frota de 11 mil viaturas, além de 7 helicópteros e 1 avião, sendo o único órgão do
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Estado mineiro presente nos 853 municípios  e em todos os seus distritos, o que

equivale  a  mais  de  1.200  localidades.  Conta  também,  Sr.  Comandante,  com  77

combatentes, e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem na Polícia

Militar de Minas Gerais a melhor corporação do Brasil.

É por  esse motivo  que é  sempre bom lembrar  as  palavras de  Montesquieu:  “A

injustiça que se faz a um é a injustiça que se faz a todos”.

Sempre em busca de cumprir esses parâmetros, a Polícia Militar de Minas Gerais é

a garantia de segurança ao cidadão, praticada com firmeza e cordialidade, dentro dos

princípios da justiça e da legalidade. Ao homenageá-la, a Assembleia Legislativa de

Minas  Gerais  demonstra  sua  gratidão  àqueles  que  servem  ao povo  mineiro  com

dedicação e muita consciência. Muito obrigado!

Apresentação Musical

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Conjunto de Câmara da Orquestra

Sinfônica da Polícia Militar, que apresentará a música All my love, composta por Led

Zepelin. Em seguida gostaríamos de convidar os participantes a cantar a canção da

Polícia Militar, Filhos de Minas, de autoria do Cel. Saul Alves Martins.

– Procede-se à apresentação musical.

O presidente – Em nome do Parlamento, quero parabenizar o Conjunto de Câmara

da Polícia Militar, conduzido pelo Ten. Lacerda.

Encerramento

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

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

deputadas e os deputados para a especial  de amanhã, dia 12, às 20 horas, nos

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

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CULTURA E DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

29/4/2015

Às 16h48min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa e

Ione Pinheiro e os deputados Bosco, Thiago Cota e Wander Borges, membros da

Comissão de Cultura e o deputado Durval Ângelo, o deputado Bosco substituindo o
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deputado Cristiano da Silveira (por indicação do lider do Bloco Minas Melhor)  e a

deputada Ione Pinheiro (substituindo o deputado Carlos Pimenta (pela indicação do

líder do Bloco Verdade e Coerência), membros da Comissão de Direitos Humanos.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião

e comunica que não há ata a ser lida por tratar-se da primeira reunião conjunta das

comissões. A presidência informa que a reunião se destina a debater a decisão do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais de fechar o Teatro Klauss Vianna a partir de julho

de 2015. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

seguintes  convidados:  as  Sras.  Raquel  Starling  Drumond,  assessora  especial  da

presidência, os Srs. Marcelo Junqueira, diretor executivo de Engenharia e Gestão

Predial, e Newton Magalhães de Pádua Junior, engenheiro, todos representando o Sr.

Pedro  Carlos  Bitencourt  Marcondes,  desembargador  presidente  do  Tribunal  de

Justiça do Estado de Minas Gerais;  Berenice Menegale,  diretora da Fundação de

Educação Artística; Maria Regina Fagundes Amaral,  integrante do Movimento Viva

Klauss; os Srs. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Estado de Cultura;

Rômulo Duque de Azevedo, presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas

de  Minas  Gerais  –  Sinparc;  Chico  Pelúcio,  fundador  do  Grupo  Galpão;  e  Aníbal

Macedo,  vice-presidente  do  Conselho  Estadual  de  Política  Cultural,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Durval  Ângelo,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

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

são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.416/2015, em que solicitam sejam encaminhadas aos convidados presentes na

1ª Reunião Conjunta das Comissões de Cultura e Direitos Humanos, realizada em 29

de abril de 2015, as notas taquigráficas desse evento para conhecimento;

nº 1.417/2015,da deputada Ione Pinheiro e dos deputados Durval Ângelo, Bosco e

Wander Borges em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado, ao
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Tribunal de Justiça e à Assembleia Legislativa, à Companhia Oi, à Câmara Municipal

e à Prefeitura de Belo Horizonte e aos representantes do Movimento Klaus Viana e da

classe artística presentes na 1ª Reunião Conjunta das Comissões de Cultura e de

Direitos Humanos, realizada em 29 de abril de 2015, pedido de providências para que

seja agendada reunião até a data de 30 de junho de 2015, com a finalidade de buscar

alternativas para o fechamento do Teatro Klaus Vianna;

nº 1.423/2015, da deputada Ione Pinheiro e dos deputados Durval Ângelo, Bosco e

Wander Borges em que solicitam seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas

Gerais pedido de providências para que seja observado o art. 6º da Resolução de

1998, do Conselho Nacional de Justiça, em particular no que tange à contribuição da

sociedade  na  elaboração  de  sua  proposta  orçamentária  e  seu  planejamento

estratégico.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Bosco, presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 12/5/2015

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  João Magalhães,  Agostinho  Patrus  Filho,  Cabo  Júlio  e  Fábio  Cherem,

membros da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Iran Barbosa.

Havendo número regimental, o presidente, deputado João Magalhães, 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  a matéria constante na pauta e discutir  e votar proposições da

comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência publicada no Diário

do Legislativo em 7/5/2015: ofício do Sr. Carlos André Mariani Bittencour, Procurador-

Geral de Justiça. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das

quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: no 1º
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turno, Projeto de Resolução nº 2/2015, (deputado Fábio Cherem) e Projeto de Lei nº

447/2015 (deputada Cristina Corrêa);  em turno único,  Projeto de  Lei  nº  797/2015

(deputado Luiz Humberto Carneiro). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

574/2015.

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

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

são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.620/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência

pública da comissão com a finalidade de implantação do processo judicial eletrônico

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e os reflexos da implantação no

cotidiano dos advogados mineiros;

nº 1.621/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  comissão,  na  Câmara  Municipal  de  São  Francisco,  para  discutir  a

possibilidade de criação de um centro de internação de menores infratores, através

de parceria entre o governo de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o

Ministério Público, as prefeituras municipais da região e a sociedade civil;

nº  1.622/2015,  do  deputado  Gilberto  Abramo,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da comissão para discutir e avaliar os resultados e rumos nos 15

anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000;

nº  1.623/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

presidente do Tribunal de Justiça Militar pedido de providências para que viabilize

junto  ao  governador  do  Estado de Minas  Gerais  e  ao  Comando-Geral  da  Polícia

Militar estudos para a criação do presídio militar;

nº 1.624/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado ao Juízo

de Execução do Tribunal de Justiça Militar  pedido de providência para que sejam

realizadas visitas às unidades que abrigam presos sob a jurisdição da Justiça Militar.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Agostinho Patrus Filho, presidente – Gustavo Corrêa – Rogério Correia – Professor

Neivaldo – Sargento Rodrigues.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

MULHERES, EM 13/5/2015

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Rosângela Reis,

Geisa Teixeira e Ione Pinheiro, membros da supracitada comissão.  Está presente,

também,  o  deputado  Inácio  Franco.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,

deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento da deputada Ione Pinheiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

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

comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.654/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres  com  a  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial para conhecer o debater os objetivos da "Marcha das

Margaridas",  considerada  a  principal  ação  de  massa das  mulheres  trabalhadoras

rurais;

nº 1.655/2015, da deputada Geisa Teixeira, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres  para  debater,  na  cidade  de

Paracatu, na primeira quinzena de julho de 2015, o estímulo necessário para uma

maior participação da mulher na política;

nº 1.656/2015, do deputado João Leite,  em que solicita  seja realizada audiência

pública da Comissão Extraordinária das Mulheres com as Comissões de Segurança

Pública  e  de  Prevenção  e  Combate  ao  Uso de  Crack  e  outras  Drogas  para  dar

continuidade às discussões sobre as recomendações editadas pela Promotoria de

Justiça da Infância e Juventude Cível de Belo Horizonte acerca de saúde mental,

álcool e outras drogras e do acolhimento e adoção de filhos de mães usuárias de

substâncias entorpecentes;

nº  1.657/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  sejam  realizadas
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visitas das Comissões Extraordinária das Mulheres, Segurança Pública e Prevenção

e Combate  ao  Uso do Crack  e  outras  Drogas  às  maternidades  públicas de  Belo

Horizonte, com a finalidade de conhecer a forma com que essas instituições recebem

e têm cumprido as Resoluções de nºs 5 e 6 editadas pela Promotoria de Justiça da

Infância e Juventude Cível de Belo Horizonte, que trata do acolhimento e adoção de

crianças filhas de mães usuárias de substâncias entorpecentes;

nº 1.658/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada visita da

Comissão Extraordinária das Mulheres à Secretaria de Políticas para as Mulheres, da

Presidência  da  República,  em  Brasília  (DF),  com  a  finalidade  de  apresentar  as

demandas  dessa comissão e  tomar  conhecimento  dos  programas e  ações dessa

secretaria que possam ser aplicadas no âmbito do Estado;

nº 1.659/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita sejam encaminhados

à Secretaria de Direitos Humanos de Minas Gerais e à Secretaria de Políticas para as

Mulheres,  da  Presidência  da  República,  pedidos  de  providências  para  que  seja

implantada em Belo Horizonte uma Casa da Mulher Brasileira, espaço que integra

serviços especializados para combater os mais diversos tipos de violência contra as

mulheres;

nº 1.660/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja assegurada a

participação  da  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres  nas  audiências  de

interiorização  do  ciclo  de  debates  "Reforma  Política,  Igualdade  de  Gênero  e

Participação: o que querem as mulheres de Minas" a se realizar nos Municípios de

Mantena, Araçuaí, Uberlândia, Ibirité e Varginha.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Rosângela Reis, presidente – Ione Pinheiro – Celise Laviola.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 19/5/2015

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos
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Arantes, Felipe Attiê, Fábio Avelar Oliveira, Roberto Andrade e Professor Neivaldo,

membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Rogério

Correia,  Celinho do Sinttrocel  e  Geraldo Pimenta.  Havendo número  regimental,  o

presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do deputado Roberto Andrade, dispensa a leitura da

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

comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião  se destina a debater  o

Projeto de Lei  nº 4.330/2004, em tramitação no Congresso Nacional,  que trata de

regras para terceirização de trabalhadores representando um avanço normativo que

enseja  um  aumento  da  produtividade  das  empresas,  a  garantia  dos  direitos  dos

trabalhadores e significativos benefícios na economia nacional e a discutir e a votar

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

para  ouvir  as  Sras.  Rizza  Virgínia  S.  Porto  de  Sant'Ana,  assessora  jurídica  da

Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais, representando o Sr. Emilio

César  Ribeiro  Parolini,  presidente  dessa  federação;  e  os  Srs.  Antônio  Roberto

Lambertucci, subsecretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, representando o

Sr. André Quintão, secretário dessa pasta; Marcelo Gonçalves Campos, auditor fiscal

do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais,

representando  o  Sr.  Heli  Siqueira  de  Azevedo,  superintendente  substituto  desse

órgão; Teodomiro Diniz Camargos, vice-presidente da Federação das Indústrias do

Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Olavo  Machado  Júnior,  presidente

dessa federação; Francisco Maurício Barbosa Simões,  coordenador de assessoria

jurídica  da  Federação  da  Agricultura  e  Pecuária  do  Estado  de  Minas  Gerais,

representando  o  Sr.  Roberto  Simões,  presidente  dessa  federação;  José  Luiz  de

Magalhães  Neto,  diretor  de  relações  governamentais  da  Associação  Comercial  e

Empresarial  de  Minas,  representando  o  Sr.  Lindolfo  Coelho  Paoliello,  presidente

dessa associação; Alexandre Torres Simões, advogado do Sindicato e Organização

das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, representando o Sr. Ronaldo Ernesto

Scucato, presidente desse sindicato; Aluísio Nogueira de Almeida, analista técnico do

Sebrae; Celso Costa Moreira, diretor executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios

de Minas Gerais; Lincoln Gonçalves Fernandes, presidente do Sindicato dos Moinhos
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de Trigo de Minas Gerais; Pedro Paulo Pinheiro, coordenador do Movimento Mundo

do  Trabalho  contra  a  Precarização;  Mário  Ferreira  Campos  Filho,  presidente  da

Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais; Arnaldo Bottrel Reis,

presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Sul de Minas; Luciano Medrado,

consultor  técnico  sênior  do  Sindicato das  Empresas de Transporte  de  Cargas de

Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como autor

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª

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

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

requerimentos:

nº 1.775/2015, do deputado Dirceu Ribeiro, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e

de Trabalho, Previdência e Ação Social para debater, no Município de Ubá, a situação

dos empresários e dos trabalhadores dos setores moveleiro, comercial e industrial no

município e região.

nº 1.776/2015, do deputado Felipe Attiê, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e

de  Esporte  Lazer  e  Juventude,  no  Município  de  Uberlândia,  para  debater  o

desenvolvimento e o apoio ao esporte em Uberlândia e região, bem como a estrutura

propiciada  pelo  Praia  Clube,  centro  de  grande  relevância  na  área  de  formação,

desenvolvimento  e  incremento  da  prática  esportiva  e  do  turismo,  que  está

completando 80 anos de grandes serviços ao esporte mineiro.

nº 1.777/2015, dos deputados Antônio Jorge, Isauro Calais, Lafayette de Andrada,

Missionário  Marcio  Santiago  e  Noraldino  Júnior,  em  que  solicitam  seja  realizada

audiência pública,  em Juiz de Fora, para debater o impacto e os prejuízos que a

revogação do Decreto nº 45.218, de 2009, trará para o município; a visão do governo

do Estado sobre o referido decreto; as necessidades e dificuldades de Juiz de Fora e

região perante  os  municípios  fronteiriços  do Estado do Rio de Janeiro que foram
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beneficiados pela Lei nº 4.533, 2005, desse estado; e as iniciativas e os instrumentos

que o governo do Estado vai utilizar para atrair investimentos e empresas para Juiz

de Fora.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2015.

Antônio Carlos Arantes, presidente – Noraldino Jr. – Lafayette de Andrada – Isauro

Calais – Missionário Marcio Santiago – Antônio Jorge.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gil Pereira, Bosco

e Glaycon Franco, membros da supracitada comissão. Estão presentes também a

deputada Ione Pinheiro e os deputados Dilzon Melo, Antônio Carlos Arantes, Carlos

Pimenta, Gustavo Corrêa, Inácio Franco e Felipe Attiê. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Gil Pereira, 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 transposição e revitalização

do  Rio  São  Francisco  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,

comunica o recebimento de ofício do presidente da Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização convidando a comissão para participar da audiência pública do dia

9 de junho, às 10 horas, no auditório  desta Casa, com a finalidade de debater o

rompimento  do  contrato  de  exploração  das  fontes  de  águas  minerais  em  vários

municípios do Estado. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir  a Sra. Maria de Fátima Chagas Dias Coelho, diretora-geral do Instituto

Mineiro  de  Gestão  das  Águas,  representando  o  secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  e  os  Srs.  Athadeu  Silva,  assessor  da

Presidência da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do

Rio Parnaíba – Codevasf, representando o ministro de Estado da Integração Nacional

e o presidente da Codevasf; João Alves Filho, prefeito municipal de Aracaju; Renato
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Júnio  Constâncio,  engenheiro  de  Meio  Ambiente,  representando  o  presidente  da

Cemig; Luiz Afonso Vaz de Oliveira, presidente da Fundação Rural Mineira; Carlos

Alberto  de  Oliveira,  assessor  do  Meio  Ambiente,  representando  o  presidente  da

Federação  da  Agricultura  e  Pecuária  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Márcio  Tadeu

Pedrosa, coordenador do Alto São Francisco, representando o presidente do Comitê

da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco de Maceió (AL); Soter Magno Carmo,

diretor  executivo  do  Instituto  Vidas Áridas;  e  Apolo  Heringer  Lisboa,  idealizador  e

fundador  do Projeto Manuelzão,  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 deputados presentes e

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

ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Às  13h15min,  a

presidência prorroga a reunião por 2 horas, nos termos do art. 125 do Regimento

Interno.  Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência  agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Bosco, presidente – Glaycon Franco – Dilzon Melo.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às 10h8min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Felipe  Attiê  e  Tito  Torres,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, 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  correspondência

publicada no  Diário do Legislativo em 21/5/2015: ofício do Sr.  Sebastião Helvécio,

presidente do Tribunal de Contas. O presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre
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parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  148/2015  (deputado  Thiago  Cota)  e  488/2015

(deputado Tito Torres), 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 148/2015, no 1º turno, é retirado de pauta

por  determinação  do  presidente  da  comissão,  por  não  cumprir  pressupostos

regimentais. Após discussão e votação, é aprovado parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.350/2015 (relator: deputado Felipe Attiê). Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições da comissão. Submetido a votação, é aprovado o seguinte requerimento:

nº 1.778/2015, do deputado Arnaldo Silva, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Estado  de  Fazenda  pedido  de  informações  contendo  a  relação

contabilizada das despesas do exercício anterior, detalhando o fornecedor e o valor,

de acordo com cada área e setor do governo, para esclarecimentos das ações que

resultaram  no  cancelamento  de  empenhos  e  autorizações  de  despesas  sem

empenhos.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Arnaldo Silva – Thiago Cota.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados  Cássio  Soares,  Dilzon  Melo  e  Iran  Barbosa,  membros  da  supracitada

comissão.  Está  presente,  também, o deputado Rogério Correia.  Havendo número

regimental, o presidente, deputado Cássio Soares, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Iran Barbosa, dispensa a leitura

da ata da reunião 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

balanço  do  andamento  das  obras  de  despoluição  e  revitalização  da  Lagoa  da
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Pampulha, assim como da Lagoa Vargem das Flores, e a discutir e votar proposições

da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os  Srs.  Ricardo  de  Miranda  Aroeira,  diretor  de  Projetos  da  Superintendência  de

Desenvolvimento da Capital,  representando o Sr.  Josué Costa Valadão,  secretário

municipal  de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte;  Geraldo Magela da Costa,

secretário  adjunto  municipal  de  Meio  Ambiente  de  Contagem;  Paulo  Sérgio

Evangelista  Moreira,  engenheiro  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços

Urbanos  de  Contagem,  representando  o  Sr.  Luis  Eustáquio  Teixeira  Magalhães,

secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos de Contagem; Ricardo Motta Pinto

Coelho, professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais; Valter Vilela

Cunha, gestor da Despoluição do Rio das Velhas da Copasa-MG; Fábio Souza Melo,

diretor de Meio Ambiente da Associação Pró-Civitas dos Bairros São Luís e São José,

de Belo Horizonte; e Carlos Alberto Ferreira da Silva, vice-presidente da Associação

do Bairro Colorado, de Contagem, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência concede a palavra ao deputado Rogério Correia, autor do requerimento

que deu origem ao debate,  para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência

retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.912/2015. São recebidos pelo

presidente e aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.975/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  do  deputado  Cássio  Soares,  do

deputado  Iran  Barbosa  e  da  deputada  Marília  Campos,  em  que  solicitam  seja

realizada  audiência  pública  para  debater  o  balanço  de  andamento  das  obras  de

despoluição e revitalização da Lagoa da Pampulha, a ocorrer no segundo semestre

de 2015; e

nº 1.976/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências solicitando a constituição de grupo de trabalho

envolvendo os Municípios de Belo Horizonte e Contagem, a Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  a  Caixa  Econômica  Federal,  o
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Departamento de Obras Públicas do Estado e a UFMG, por intermédio do professor

Ricardo  Motta  Pinto  Coelho,  para  fazer  o  acompanhamento  das  obras  de

revitalização e despoluição da Lagoa da Pampulha.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Cássio Soares, presidente – Marília Campos.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

28/5/2015

Às 16h13min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados  Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Professor  Neivaldo,  membros  da

supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Antônio  Carlos

Arantes  e  Wander  Borges.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater a situação dos

aprovados em concurso público na área de saúde da Secretaria de Estado de Defesa

Social. A seguir, comunica o recebimento de ofício do deputado Rogério Correia, líder

do  Bloco  Minas  Melhor,  publicado  no  Diário  do  Legislativo em  28/5/2015.  A

presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Janaíssa Luiza Del Bisoni, superintendente de Recursos Humanos da Secretaria de

Estado  de  Defesa  Social;  Mônica  Moreira  Esteves  Bernardes,  representante  da

Superintendência Central de Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de

Planejamento  e  Gestão,  representando  a  Sra.  Ligia  Maria  Alves  Pereira,

subsecretária  de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão; Anita Fernandes Tocafundo, diretora executiva do Sindicato dos Agentes de

Segurança  Penitenciária  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Sindasp/MG;  Dadieza  de

Jesus da Silva, representante dos excedentes administrativos do concurso público

realizado  em  2013,  que  são convidadas  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência
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concede a palavra ao deputado João Vítor Xavier,  autor do requerimento que deu

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

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.990/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

reunião da Comissão de Segurança Pública em Guaxupé, para discutir, em audiência

pública, o alto índice de criminalidade e a insegurança da população;

nº 1.991/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Vítor Xavier e Professor

Neivaldo e da deputada Celise Laviola, em que solicitam sejam encaminhadas ao

governador do Estado, ao secretário de Estado de Defesa Social e ao secretário de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  as  notas  taquigráficas  da  25ª  Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  que  debateu  a  situação  dos

aprovados em concurso público na área da saúde da Secretaria de Estado de Defesa

Social;

nº 1.992/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Vítor Xavier e Professor

Neivaldo  e  da  deputada  Celise  Laviola,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Defesa Social e à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão pedido de providências para a elaboração de cronograma de recrutamento e

nomeação dos candidatos aprovados em concurso público para os cargos técnicos e

administrativos  da  Secretaria  de  Defesa  Social,  com  base  no  art.  37,  II,  da

Constituição Federal, e para que, uma vez elaborado o cronograma, o mesmo seja

encaminhado a esta comissão;

nº 1.993/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, João Vítor Xavier e Professor

Neivaldo  e da deputada Celise  Laviola,  em que solicitam seja  realizada  visita  da

Comissão de Segurança Pública à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

para debater a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para cargos

técnicos e administrativos da Secretaria de Defesa Social.
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Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Celise Laviola – Doutor Jean Freire.

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

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2015

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Cristiano Silveira,

membro  da supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Professor

Neivaldo.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Cristiano  Silveira,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater as

perspectivas e os desafios das políticas de direitos humanos e a criação do fórum de

gestores e legisladores em direitos humanos. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ana Amélia Penido Oliveira, subsecretária

de  Participação  Social  da  Secretaria  de  Estado  de  Direitos  Humanos;  Gabriela

Romanelli,  coordenadora  de  Políticas  para  Mulheres  da  Secretaria  Municipal  de

Direitos Humanos e Cidadania de Contagem; e Nivia Mônica da Silva, promotora e

coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa

dos Direitos Humanos; e os Srs. Nilmário Miranda, secretário de Estado de Direitos

Humanos, Participação Social e Cidadania; Arnaldo Godoy, vereador do Município de

Belo Horizonte; e Fernando Tadeu David, assessor especial da Secretaria de Estado

de Governo, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, como autor

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Cristiano Silveira, presidente – Professor Neivaldo – Cabo Júlio.
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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2015

Às 9h55min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fábio Cherem,

Gustavo Corrêa, João Alberto (substituindo o deputado Cabo Júlio, por indicação da

liderança do BMM), Rogério Correia (substituindo o deputado João Magalhães, por

indicação da liderança do BMM) e Tiago Ulisses (substituindo o deputado Agostinho

Patrus  Filho,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  Comissão  de

Administração  Pública;  os  deputados  Tiago  Ulisses,  Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê  e

Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Estão presentes, também, os deputados Durval Ângelo e Leonídio Bouças. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e

informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta dessas

comissões.  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 10h2min,  são reabertos  os  trabalhos com a  presença dos  deputados

Fábio Cherem, Gustavo Corrêa, João Alberto (substituindo o deputado Cabo Júlio,

por indicação da liderança do BMM), Rogério Correia (substituindo o deputado João

Magalhães,  por  indicação  da  liderança  do  BMM)  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o

deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da liderança do BCMG), membros da

Comissão  de  Administração  Pública;  os  deputados  Tiago  Ulisses,  Arnaldo  Silva,

Felipe Attiê e Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e

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

discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O presidente retira de pauta o Projeto de Lei nº 1.504/2015, em 1º turno, por

não  cumprir  os  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião conjunta da mesma

data,  às  15h45min,  convoca reunião  conjunta  para  a  mesma data,  às  16h20min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2015.
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Tiago  Ulisses,  presidente  –  Agostinho  Patrus  Filho  –  Cristina  Corrêa  –  Fábio

Cherem – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Durval Ângelo.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

1º/6/2015

Às 16h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João Alberto, Agostinho Patrus Filho, Fábio Cherem (substituindo o deputado Antônio

Jorge,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  Gustavo  Corrêa  (substituindo  o

deputado Bonifácio Mourão, por indicação da liderança do BVC), Gustavo Valadares

(substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação da liderança do BVC)

e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Cristiano  Silveira,  por  indicação  da

liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, a

deputada Cristina Corrêa e os deputados Durval Ângelo e Tiago Ulisses. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Leonídio Bouças, 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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: e-mails da Sra. Liliane

Lazarone, reclamando que os secretários de escolas não estão sendo atendidos no

Projeto de Lei nº 1.504/2015; e do Sr. Ricardo Uzêda Pache de Paiva, que sugere as

seguintes emendas ao Projeto de Lei nº  1.504/2015:  equiparação de vencimentos

entre analista educacional e analista inspetor  escolar;  criação do 5º  nível para os

analistas; vinculação do vencimento de assistente de educação básica em relação ao

de analista de educação básica para que o percentual de diferença entre os dois seja

aproximadamente de 75%; e clareza quanto à verticalização na carreira no que diz

respeito  à  promoção no  cargo.  O  presidente  acusa o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs 1.662,  1.670,  1.673,  1.704 e 1.715/2015 (Antônio

Jorge);  1.665, 1.672, 1.703, 1.710 e 1.720/2015 (Bonifácio Mourão);  1.675, 1.685,

1.713,  1.718,  1.668,  1.702,  1.706  e  1.708/2015  (Cristiano  Silveira);  1.669,  1.697,
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1.714, 1.661, 1.674 e 1.688/2015 (Isauro Calais); 1.666, 1.678, 1.696, 1.717, 1.676,

1.689,  1.705  e  1.711/2015  (João  Alberto);  1.663,  1.677,  1.684,  1.695,  1.716  e

1.707/2015  (Leonídio  Bouças);  1.719,  1.664,  1.667  e  1.671/2015  (Luiz  Humberto

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

discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  O presidente submete  a discussão o parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº

1.504/2015, no 1º turno, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  A  seguir  anuncia  o  recebimento  das

Propostas de Emenda nºs 1 a 3 sobre o referido parecer. Encerrada a discussão, o

presidente submete a votação o parecer, salvo propostas de emenda apresentadas. É

aprovado o parecer do relator, deputado Leonídio Bouças. Em seguida, submete a

votação as Propostas de Emenda nº 1 a 3, que são rejeitadas. Registram-se os votos

contrários,  em  relação à  decisão  da comissão,  dos  deputados  Gustavo  Corrêa  e

Gustavo  Valadares.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença de todos, desconvoca a reunião na mesma data, às 22h30min, convoca os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – João Alberto – Antônio Jorge – Cristiano Silveira –

Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2015

Às 16h20min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Agostinho Patrus

Filho,  Fábio  Cherem,  Gustavo  Corrêa,  Gustavo  Valadares  e  Durval  Ângelo

(substituindo  o  deputado  João  Magalhães,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),

membros  da  Comissão  de  Administração  Pública;  os  deputados  Tiago  Ulisses,

Rogério Correia, Agostinho Patrus Filho (substituindo o deputado Thiago Cota, por

indicação  da  liderança  do  BCMG)  e  Leonídio  Bouças  (substituindo  o  deputado

Arnaldo  Silva,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.  Está presente, também, o deputado João
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Alberto. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara

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

Patrus Filho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  Suspende-se a reunião.  Às

16h34min, são reabertos os trabalhos, com a presença da deputada Cristina Corrêa e

dos  deputados  Agostinho  Patrus  Filho,  Fábio  Cherem,  Gustavo  Corrêa,  Gustavo

Valadares e Durval Ângelo (substituindo o deputado João Magalhães, por indicação

da  liderança  do  BMM),  membros  da  Comissão  de  Administração  Pública;  os

deputados  Tiago  Ulisses,  Rogério  Correia,  Agostinho  Patrus  Filho  (substituindo  o

deputado Thiago Cota,  por  indicação da liderança  do BCMG) e  Leonídio  Bouças

(substituindo  o  deputado  Arnaldo  Silva,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),

membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.  Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  É  distribuído  em

avulso o parecer do relator, deputado Fábio Cherem, que conclui pela aprovação, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 1.504/2015 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça. O parecer do Projeto de Lei nº 1.504/2015 deixa de ser

apreciado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária por não cumprir

pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece

a presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião conjunta de

hoje, às 22h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de junho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  –  Arnaldo  Silva  –  Cristina  Corrêa  –  Fábio  Cherem  –

Professor Neivaldo – Rogério Correia.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 1º/6/2015

Às 22h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  Fábio  Cherem,  Arnaldo  Silva  (substituindo  o deputado Cabo Júlio,  por

indicação da liderança do BMM) e Professor Neivaldo (substituindo o deputado João

Magalhães,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  Comissão  de



1023
____________________________________________________________________________

Administração Pública; os deputados Tiago Ulisses, Arnaldo Silva, Rogério Correia e

Professor  Neivaldo  (substituindo  o  deputado  Vanderlei  Miranda,  por  indicação  da

liderança  do  BMM),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Durval  Ângelo,  Leonídio

Bouças  e  Noraldino  Júnior.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  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  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  da

Comissão de Administração Pública,  que conclui  pela  aprovação,  no 1º  turno,  do

Projeto  de  Lei  nº  1.504/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: deputado Fábio Cherem). O parecer da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de Lei nº 1.504/2015, no 1º

turno,  deixa  de  ser  apreciado em virtude  de solicitação de prazo regimental  pelo

relator,  deputado  Tiago  Ulisses.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião

conjunta  do  dia  2/6/2015,  às  9  horas,  determina a  lavratura  da ata  e encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Durval Ângelo – Marília Campos.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 2/6/2015

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e os

deputados Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada comissão.

Está  presente  também  o  deputado  Tito  Torres.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

presidência informa que a reunião se destina a debater assuntos relativos ao Minas
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Comunica, projeto de prestação de serviços de telefonia móvel, criado em 2007, que

beneficiará o total de 692 distritos, com conclusão prevista para março de 2016, e a

discutir e votar proposições da comissão. Comunica também o recebimento de ofício

do  Sr.  Luiz  Carlos  de  Azevedo,  desembargador,  superintendente  administrativo

adjunto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de

23/5/2015. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Aliane Maria  Motta  Baeta,  diretora  de Ciências  Geodésicas e  Ordenamento

Territorial do Igtec; e os Srs. Hermann Bergmann Garcia e Silva, gerente regional da

Agência  Nacional  de  Telecomunicações  –  Anatel  –  Escritório  Regional  de  Belo

Horizonte; Daniel Lisbeni Marra Fonseca, diretor-geral do Instituto de Geoinformação

e Tecnologia – Igtec; Rodrigo Diniz Lara, superintendente da Central de Governança

Eletrônica da Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais  –

Seplag;  José Francisco  Vieira  Seniuk,  diretor-geral  do  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações – Detel – da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Politica  Urbana  de  Minas  Gerais;  Ricardo  Mascarenhas  Lopes  Cançado  Diniz,

consultor  de  Relações  Institucionais  da  Vivo;  Damon  Lázaro  de  Sena,  prefeito

municipal de Itabira; Marconi Titton, representante da Companhia de Habitação do

Estado de Minas  Gerais  –  Cohab –  MG;  José Ferreira  dos  Santos,  vereador  da

Câmara Municipal de Itabira; Cristiano Moreira Machado, prefeito municipal de São

Miguel  do  Anta;  Dinísio  Nelson dos  Santos,  eletricista  de  manutenção;  Alexandre

Cosmo Cardoso, comerciante em Sabará; e Paulo Augusto de Moraes Moura Júnior,

gerente de Implantação da Vivo S.A., que são convidados a tomar assento à mesa. O

presidente,  na  condição de um dos  autores  do  requerimento  que deu  origem ao

debate,  passa  a  tecer  suas  considerações  iniciais.  A seguir,  passa  a  palavra  à

deputada  Rosângela  Reis  e  ao  deputado  Tito  Torres,  também  autores  do

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

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

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são
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aprovados os seguintes requerimentos: nº 1.873 e 1.874/2015. A seguir, submetidos a

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os seguintes requerimentos:

nº 2.023/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhada ao

governo  do  Estado e  à  Secretaria  de  Estado de Ciências  e  Tecnologia  cópia  do

abaixo-assinado em apoio ao movimento Eu Luto pelo Concurso, recebido na 15º

Reunião Extraordinária dessa comissão pelo deputado Wander Borges, presidente,

na qual se debateu a paralisação e a interrupção, por denúncias e ações judiciais, do

andamento  do  concurso  público  da  Unimontes,  o  que  está  causando

descontentamento  dos  professores  e  demais  funcionários  que  participaram  do

certame e foram aprovados;

nº  2.025/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Wander  Borges,

Dalmo Ribeiro Silva e Tito Torres, em que solicitam seja encaminhado ao governo do

Estado, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado

de Fazenda pedido de providências  para que adotem as medidas necessárias ao

fornecimento,  pelo  programa Minas  Comunica,  do  serviço  de  telefonia  celular  ao

povoado de Capivara, no Município de São Miguel do Anta;

nº 2.026/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado e à Secretaria  de Estado de Ciências e Tecnologia pedido de

providências solicitando apoio e respaldo ao ato homologatório do Sr. João dos Reis

Canela,  reitor  e  professor  da  Unimontes,  em  relação  a  posse  dos  mais  de  630

professores legitimamente aprovados no concurso público dessa instituição;

nº 2.027/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada visita

dessa comissão ao Sr. Barros Levenhagen, desembargador, para solicitar agilidade

nas  decisões  que  deverá  emitir  a  respeito  do  concurso  público  realizado  pela

Unimontes e que lhe sejam entregues ao desembargador as notas taquigráficas da

15º Reunião Extraordinária dessa comissão, que debateu a paralisação e interrupção,

por denúncias e ações judiciais, do andamento do concurso público da Unimontes, o

que está causando descontentamento  dos professores e  demais  funcionários  que

participaram do certame e foram aprovados;

nº 2.030/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Estado  de Planejamento  e  Gestão –  Seplag  – e  à operadora  Vivo
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pedido de providências para que adotem as medidas necessárias à disponibilização

de cobertura com sinal de telefonia celular no Distrito de Mestre Caetano/Pompéu, no

Município de Sabará, pelo Projeto Minas Comunica II;

nº 2.031/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para a

inclusão do Bairro do Óleo, no Município de Andradas, no Programa Minas Comunica

II;

nº 2.032/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado pedido de providências para a inclusão de cobertura celular para a

Comunidade de Imbiruçu, no Município de Mutum;

nº 2.033/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado pedido de providências para a inclusão de cobertura celular no

Distrito de Águas Claras, do Município de Santana do Paraíso;

nº 2.034/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado pedido de providências para a inclusão de cobertura celular para o

Distrito de Bom Sucesso, no Município de Santana do Paraíso;

nº 2.036/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado pedido de providências para a inclusão de cobertura celular para a

Comunidade de São Barnabé, no Município de Conceição de Ipanema;

nº 2.037/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado pedido de providências para inclusão de cobertura celular para o

Distrito de Boachá, no Município de Ipaba;

nº 2.053/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

visita  dessa  comissão  à  Cemig  para  obter  informações  sobre  a  capilaridade  e

disponibilidade de redes  de  distribuição  para  atendimento  às  antenas  e  estações

rádio base – ERBs – do Projeto Minas Comunica II;

nº 2.054/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência

pública  dessa  comissão  para  debater  a  decisão  da  BHTrans  de  transformar  o

quarteirão fechado da Praça da Liberdade em estacionamento rotativo;

nº  2.055/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Wander  Borges,

Dalmo Ribeiro Silva e Tito Torres, em que solicitam seja encaminhado à operadora de
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telefonia celular Vivo pedido de providências para disponibilizar sinal para cobertura

da sede do Município de Minas Novas;

nº  2.056/2015,  da  deputada Rosângela  Reis,  e  dos  deputados  Wander  Borges,

Dalmo Ribeiro Silva e Tito Torres,  em que solicitam seja encaminhado à Agência

Nacional de Telecomunicações pedido de providências para realizar a inspeção da

qualidade do serviço de telefonia celular no Município de Minas Novas;

nº  2.057/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Wander  Borges,

Dalmo Ribeiro Silva e Tito Torres, em que solicitam seja encaminhado ao governo do

Estado, às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda pedido de

providências para que adotem medidas necessárias ao fornecimento do serviço de

telefonia celular aos Distritos de Cruzinha, Lagoa Grande, Baixa Quente e Ribeirão da

Folha, todos no Município de Minas Novas, pelo programa Minas Comunica II;

nº  2.059/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Wander  Borges,

Dalmo Ribeiro Silva e Tito Torres, em que solicitam seja encaminhado ao governo do

Estado, às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda pedido de

providências para que adotem as medidas necessárias ao fornecimento do serviço de

telefonia  celular  ao  Distrito  de  Desemboque,  no  Município  de  Sacramento,  pelo

Programa Minas Comunica II;

nº  2.063/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Wander  Borges,

Dalmo Ribeiro Silva e Tito Torres, em que solicitam seja encaminhado ao governo do

Estado, às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda pedido de

providências para que adotem medidas necessárias ao fornecimento do serviço de

telefonia celular aos Distritos de Bicuíba, Vermelho Velho, São Vicente da Estrela e

Santana do Tabuleiro,  todos  no  Município  de  Raul  Soares,  pelo  Programa Minas

Comunica II;

nº  2.065/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis  e  dos  deputados  Wander  Borges,

Dalmo Ribeiro Silva e Tito Torres, em que solicitam seja encaminhado ao governo do

Estado, às Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda pedido de

providências para que adotem medidas necessárias ao fornecimento do serviço de

telefonia celular aos Distritos de Ipoema e Senhora do Carmo, ambos no Município de

Itabira, pelo Programa Minas Comunica II;



1028
____________________________________________________________________________

nº 2.066/2015, dos deputados João Alberto e Glaycon Franco, em que solicitam

seja realizada audiência pública dessa comissão no Município de Ouro Preto para

debater soluções e alternativas para a reabertura e manutenção das atividades da

santa casa de Ouro Preto.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

2/6/2015

Às 11h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Anselmo José

Domingos, Antônio Lerin, Fábio Avelar Oliveira, Geraldo Pimenta e João Vítor Xavier,

membros da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Alencar

da Silveira Jr., Fred Costa, Gustavo Valadares, Gustavo Corrêa, Ulysses Gomes e

Douglas Melo.  Havendo número regimental,  o  presidente, deputado Anselmo José

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

deputado Fábio Avelar Oliveira, dispensa a leitura da ata da reunião 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 venda de bebidas alcoólicas

nos estádios de Minas Gerais. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir o Maj. PM Harley Wallace Moreira, representando Cel. PM Marco

Antônio  Badaró  Bianchini,  comandante-geral  da  PMMG;  os  Srs.  Carlos  Henrique

Alves da Silva, secretário de Estado de Esportes; Sidney Jairo Zabeu, gerente de

Esporte  de  Rendimento,  representando  o  Sr.  Patrick  Neil  Drumond  Albuquerque,

secretário  municipal  de  Esporte  e  Lazer;  José  Antonio  Baeta  de  Melo  Cançado,

procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais; Lucas Thadeu de Aguiar

Ottoni,  advogado,  representando  o  Sr.  Daniel  Diniz  Nepomuceno,  presidente  do

Clube  Atlético  Mineiro;  Sérgio  Santos  Rodrigues,  superintendente  de  Gestão

Estratégica,  representando o Sr.  Gilvan de Pinho Tavares,  presidente  do Cruzeiro
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Esporte Clube; Alencar Magalhães da Silveira Júnior, presidente do América Futebol

Clube;  Sérgio  Resende,  diretor  jurídico,  representando  o  Sr.  Castellar  Modesto

Guimarães  Neto,  presidente  da  Federação  Mineira  de  Futebol;  Severiano  Braga,

gerente de operações, representando o Sr. André Luis Santana Moraes, presidente

da Minas  Arena –  Gestão de Instalações  Esportivas  S.A.;  Bruno Balsimelli,  sócio

diretor da BWA – Administração de Arenas; Aloisio Andrade, presidente do Conselho

Politico sobre Drogas; Afonso Alberto Teixeira, presidente da Associação Brasileira de

Cronistas  Esportivos;  Ernani  Francisco  Pereira,  presidente  da  Associação  dos

Barraqueiros – Abaem –, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,

na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  faz  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

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

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Fábio Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/6/2015

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Cristina Corrêa e os

deputados  Agostinho  Patrus  Filho,  Gustavo  Corrêa  e  Cabo  Júlio,  membros  da

supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Rogério Correia, Tiago

Ulisses,  Professor  Neivaldo,  Geraldo  Pimenta  e  Durval  Ângelo.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Agostinho Patrus Filho, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Gustavo Corrêa, dispensa a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

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

Suspende-a reunião.  Às 16h32min são reabertos os trabalhos com a presença da

deputada Cristina Corrêa e dos deputados Agostinho Patrus Filho, Fábio Cherem,

Gustavo  Corrêa,  Rogério  Correira  (substituindo  o  deputado  João  Magalhães,  por
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indicação da liderança do BMM), Professor Neivaldo (substituindo o deputado Cabo

Júlio,  por  indicação  da  liderança  do  BMM)  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o

deputado Gustavo Valadares,  por  indicação da liderança do BCV).  Está  presente

também o deputado Durval Ângelo. 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 seguinte parecer:

pela rejeição das Emendas nº 1 a 43 apresentas ao Projeto de Lei nº 1.504/2015, no

1º turno, (relator: deputado Fábio Cherem). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. É

recebido pela presidência, para posterior apreciação, o seguinte requerimento:

nº  2.069/2015,  do  deputado  Roberto  Andrade,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater o Projeto de Lei Complementar nº 9/2015, que regula

os direitos dos não optantes de que trata o § 2º do art.48 da Lei Federal nº 8.935/94 e

dá outras providências.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

desconvoca a reunião de logo mais, às 18h15, convoca os membros da comissão

para as próximas reuniões extraordinárias de amanhã, às 11h20min e 18h15min e de

segunda-feira, dia 8/6, às 14h, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Fábio Cherem – Agostinho Patrus Filho – Cabo Júlio.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/6/2015

Às  15h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Deiró  Marra,

Anselmo José Domingos e Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada comissão.

Estão presentes, também, os deputados Antônio Carlos Arantes, Cássio Soares e

Fabiano Tolentino. Havendo número regimental, o presidente, deputado Deiró Marra,

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 debater a situação da MG-050, especialmente sobre os
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projetos  em  andamento  e  futuros  projetos,  a  concessão  patrocinada  pela

Concessionária Nascentes das Gerais, o cronograma das obras de duplicação e a

construção de duas agulhas de acesso à pista marginal da rodovia, próximo ao Km

69, com ligação a uma trincheira; a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir

e votar proposições da comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

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

os Requerimentos nºs 861, 875 e 881/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia),  que compreende a  discussão  e  a  votação de proposições  da  comissão.

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

requerimentos:

nº 1.898/2015, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em

Barbacena, para debater a instalação e cobrança de pedágio na Rodovia BR-040,

especificamente no Km 714, localizado entre Barbacena e o Distrito de Correia de

Almeida;

nº 1.899/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para debater a

intenção de abertura de procedimento de manifestação de interesse para realização

de  parcerias  público-privadas  –  PPPs  –  para  manutenção  e  exploração  da  rede

rodoviária estadual;

nº  1.900/2015,  do deputado Deiró Marra,  em que solicita  seja realizada reunião

conjunta  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  com  a

Comissão de Segurança Pública, em Uberlândia, para debater, em audiência pública,

o roubo de cargas na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba;

nº 1.901/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita seja realizada reunião

da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em Belo Oriente, para

debater,  em  audiência  pública,  sobre  a  MG-758,  especialmente  a  construção  de

ciclovia na referida rodovia;

nº  1.902/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater,
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em audiência pública, o Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas

Gerais,  a  ser  implementado pelo  governo do  Estado  para  as  rodovias  estaduais,

abrangendo aproximadamente 12.000 Km;

nº 1.903/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – pedido de

providências para a reativação da balança de pesagem de veículos da Rodovia MG-

290, em razão do tráfico intenso de caminhões que circula diariamente na rodovia;

nº 1.904/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre o

andamento das obras de melhoria da pavimentação da MG-060, entre os Municípios

de Esmeraldas e São José da Varginha. Requer, ainda, informações sobre o estágio

atual do contrato de concessão para a referida rodovia;

nº 1.905/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER -MG – pedido de

providências para a construção de uma rotatória (trevo) na rodovia MG-451, no trecho

de acesso à sede do Município Olhos D'água;

nº 1.906/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Deiró Marra, em que

solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para

realização,  no  segundo  semestre  de  2015,  de  Conferência  Metropolitana  de

Mobilidade com a finalidade de debater sobre o transporte público e a mobilidade

urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

nº 1.907/2015, da deputada Marília Campos e do deputado Deiró Marra, em que

solicitam seja realizada reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas, em Ribeirão das Neves, para debater, em audiência pública, o transporte

público;

nº 1.908/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater,

em audiência pública, o trabalho dos motoristas do transporte coletivo intermunicipal,

com o acúmulo de função de motorista e cobrador e o funcionamento dos ônibus sem

a presença do cobrador;

nº 1.909/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada
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reunião da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater,

em audiência pública, o trabalho dos motoristas do transporte coletivo metropolitano,

com o acúmulo de função de motorista e cobrador e o funcionamento dos ônibus sem

a presença do cobrador.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 2.045/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja encaminhado à

Polícia  Civil  e  ao  Ministério  Público  Estadual  pedido  de  providências  para

encaminhamento  a  esta  Casa de cópia  dos  depoimentos  dos  responsáveis  pelas

empresas Consol Engenharia e Construtora Cowan, referentes à apuração da queda

do viaduto Batalha dos Guararapes, na Avenida Pedro I;

nº  2.046/2015,  do deputado Douglas Melo,  em que solicita seja encaminhado à

Concessionária Via 040 pedido de providências para que não sejam realizadas as

obras de manutenção e melhoria da BR-040, no trecho entre Sete Lagoas e Belo

Horizonte, no período compreendido entre 6 horas e 19 horas;

nº 2.047/2015, do deputado Cássio Soares, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e  ao  Departamento  de

Estradas de Rodagem pedido de providências para que sejam iniciadas as obras da

MG-060, no trecho que liga os Municípios de Esmeraldas e São José da Varginha,

correspondente a 31,8 Km, abrangido pelo Programa Caminhos de Minas;

nº 2.048/2015, do deputado Isauro Calais, em que solicita seja realizada reunião da

Comissão  de  Transportes,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater,  em

audiência  pública,  as  dificuldades  dos  moradores  de  Simão  Pereira  diante  do

encerramento  da  política  de  passagem  gratuita  dos  moradores  pelo  pedágio  na

rodovia que liga a referida cidade a Juiz de Fora;

nº  2.049/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

reunião da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, em Ouro Fino,

para debater, em audiência pública, a precária situação da Rodovia MG-290, que liga

Pouso Alegre à divisa com o Estado de São Paulo, objetivando soluções imediatas

para  o  melhoramento  da  rodovia,  o  aumento  da  segurança  no  tráfego  e  de  sua

capacidade viária;
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nº 2.051/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada reunião

da  Comissão  de  Transportes,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para  debater,  em

audiência pública, a padronização dos transportes escolares.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.

Felipe Melo, diretor de Gestão de Contrato da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras  Públicas,  representando  o  secretário  da  pasta;  Domingos  Sávio,  deputado

federal; Antônio de Miranda Silva, vice-prefeito municipal de Itaúna, representando o

prefeito  municipal;José  Marcus  Diniz  Ferreira  Junior,  secretário  municipal  de

Administração de Mateus  Leme,  representando o  prefeito  municipal;  José Renato

Ricciardi,  presidente  da  Atlantia  Bertin  Concessões  –  Abconcessões  –  São Paulo

(SP); Joselito Rodrigues de Castro, diretor executivo da Concessionária Nascentes

das  Gerais  –  Divinópolis;  Sebastião  Pereira  Leite,  proprietário  da  Lanchonete  e

Fábrica de Doce Formiga Doceira, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência concede a palavra ao deputado Gilberto Abramo, autor do requerimento

que deu origem ao debate,  para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Marília Campos, presidente – Cristina Corrêa – Professor Neivaldo.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

3/6/2015

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, Cabo Júlio e Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado João Leite,

por  indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.  Está

presente  também  o  deputado  Arlen  Santiago.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Sargento  Rodrigues,  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. A presidência informa que a reunião se destina a debater soluções para a

promoção  da  segurança  pública  no  município,  tendo  em  vista  o  aumento  da

criminalidade,  e  debater  a  transferência  da  7ª  Companhia  Independente  de  Meio

Ambiente e Trânsito de Bom Despacho para Divinópolis. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Subtenente Gonzaga, deputado federal;

os Srs. Domingos Sávio, deputado federal; Fernando José Castro Cabral, prefeito de

Bom Despacho;  Fernando Becker  Lamounier,  presidente  da Câmara Municipal  de

Bom  Despacho;  Giovani  Avelar  Vieira,  promotor  de  justiça  da  2ª  Promotoria  de

Justiça,  representando  o  promotor  de  justiça  da  Comarca  de  Bom  Despacho;

Raimundo Cançado Rosado, delegado de Polícia Civil de Bom Despacho; o Maj. PM

Elson Geraldo  de Andrade,  comandante da 7ª  Companhia Independente  de  Meio

Ambiente e Trânsito da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em Bom Despacho;

o  Ten.-Cel  PM Rodrigo  Teixeira  Coimbra,  comandante  do  7º  Batalhão  da  Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais em Bom Despacho; o Cel. PM Laércio dos Reis

Gomes, comandante da 7ª Região da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em

Bom Despacho;  e o Sgt.  PM Marco Antônio Bahia, presidente da Associação dos

Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, que são convidados a tomar

assento  à  mesa.  O  presidente,  na  qualidade  de  autor  do  requerimento  que  deu

origem debate, tece suas considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra ao

deputado  Cabo  Júlio,  também  autor  do  requerimento,  para  suas  considerações

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

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

notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação

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

aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.097/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Antônio Carlos Arantes e Cabo

Júlio, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social e

ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que seja construída

a sede da Companhia da Polícia Militar no bairro São Vicente, em Bom Despacho,

que já dispõe de terreno doado pela Prefeitura Municipal;
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nº 2.101/2015, dos deputados Cabo Júlio e Sargento Rodrigues, em que solicitam

seja encaminhado à Secretária de Estado de Defesa Social pedido de providências

para que a cadeia pública de Bom Despacho seja reformada, ampliada e assumida

pela Subsecretaria de Administração Prisional, bem como seja retirada a interdição

judicial da cadeia;

nº 2.102/2015, dos deputados Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e Arlen Santiago, em

que solicitam sejam encaminhados ao governador do Estado, à Secretaria de Estado

de Defesa Social e ao Comando-Geral da Polícia Militar as notas taquigráficas da 27ª

Reunião Extraordinária desta comissão e pedido de providências para que não seja

transferida  para  Divinópolis  a  7ª  Companhia  Independente  de  Meio  Ambiente  e

Trânsito, localizada em Bom Despacho;

nº 2.103/2015,  dos deputados Sargento Rodrigues,  Cabo Júlio  e Antônio Carlos

Arantes, em que solicitam sejam encaminhados ao Comando-Geral da Polícia Militar

petição assinada por mais de quinhentos cidadãos de Bom Despacho e pedido de

providências para que não se efetive a transferência da 7ª Cia PM Independente de

Meio Ambiente e Trânsito para Divinópolis;

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.104/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

reunião no Município de Santa Rita do Sapucaí para discutir a adoção de medidas de

segurança em razão do aumento do índice de criminalidade que vem ocorrendo na

cidade;

nº 2.105/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais e

Regionalização  para  debater  o  aumento  da  criminalidade  no  Município  de  Ouro

Branco.

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 junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Professor Neivaldo.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 3/6/2015

Às 10h9min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva e Thiago Cota, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, 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 10h24min são reabertos os

trabalhos com a presença dos deputados Tiago Ulisses, Arnaldo Silva, Tito Torres e

Thiago Cota, membros da supracitada comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

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

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação no 1º  turno,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  148/2015  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 3 a 5, da Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte (relator: deputado Thiago Cota); e 448/2015 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Tito

Torres).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 2.071/2015, do deputado Tiago Ulisses, em que solicita

seja realizada reunião com os secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de

Fazenda, para tratar do cumprimento do que determina a Lei de Responsabilidade

Fiscal no que se refere à demonstração e à avaliação, por parte do Poder Executivo,

das metas fiscais estabelecidas para o Estado referentes ao 1º quadrimestre de 2015.

Registra-se a presença do deputado Vanderlei  Miranda.  Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.
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Tiago  Ulisses,  presidente  –  Arnaldo  Silva  –  Rogério  Correia  –  Thiago  Cota  –

Vanderlei Miranda.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/6/2015

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e o

deputado  Cássio  Soares,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Cássio Soares, declara aberta a reunião e, nos

termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater a preservação e

a revitalização da Lagoa Várzea das Flores, localizada nos Municípios de Betim e

Contagem, a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  Registra-se  a  presença  dos  deputados  Dilzon  Melo  e  Ivair  Nogueira

(substituindo o deputado Iran Barbosa, por indicação da liderança do BMM). Estão

presentes, também, os deputados Rogério Correia e Geraldo Pimenta. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Geraldo Magela da

Costa, secretário adjunto, representando Ivayr Nunes Soalheiro, secretário municipal

de  Meio  Ambiente  de  Contagem;  Rômulo  Thomaz  Perilli,  diretor  de  operação

metropolitana, representando Sinara Inácio Meireles Chenna, diretora-presidente da

Copasa;  Henri  Dubois  Collet,  diretor  de  áreas  protegidas,  representando  Adriana

Araújo Ramos, diretora-geral do Instituto Estadual de Florestas – IEF; Marcus Vinicius

Pereira Bittencourt, gestor da APA Vargem das Flores; Ronner Gontijo, presidente da

Associação dos Protetores, Usuários e Amigos da Represa Várzea das Flores – Apua

Várzea  das  Flores;  Jeferson  Rios  Domingues,  membro  da  Associação  de

Proprietários de Áreas da Várzea das Flores e conselheiro do APA Várzea das Flores;

Fabiano de Oliveira Cruz, presidente da Associação dos Comerciantes de Várzea das

Flores – Ascovar; e Anselmo Ávila, engenheiro e conselheiro da Área de Preservação

Permanente – APA Várzea das Flores – da Secretaria de Meio Ambiente de Betim,

que são convidados a tomar  assento à mesa.  A presidência concede a palavra à

deputada Marília Campos, autora 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  nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Registra-se  a  saída  dos  deputados  Dilzon  Melo  e  Rogério  Correia.  O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 165/2015, no 1º turno, do qual

avoca  a  si  a  relatoria.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

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

Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado, em turno único, o Projeto de

Lei nº 742/2015 (relatora: deputada Marília Campos), que recebeu parecer por sua

aprovação,  votando  “sim”  os  deputados  Cássio  Soares,  Marília  Campos  e  Ivair

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

Requerimentos nºs 870 e 900/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.073/2015, da deputada Marília Campos, dos deputados Ivair Nogueira, Cássio

Soares, Rogério Correia e Geraldo Pimenta, em que solicitam seja realizada visita

técnica da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para verificar

a condição que se encontra a Lagoa Vargem das Flores;

nº 2.076/2015, da deputada Marília Campos, dos deputados Ivair Nogueira e Cássio

Soares, em que solicitam seja encaminhado às Prefeituras Municipais de Contagem e

de Belo Horizonte pedido de informações a respeito de denúncia de lançamento de

material proveniente da dragagem da Lagoa da Pampulha em áreas de nascentes da

Bacia da Lagoa Vargem das Flores;

nº 2.077/2015, da deputada Marília Campos, dos deputados Ivair Nogueira, Cássio

Soares,  Dilzon  Melo,  Rogério  Correia  e  Geraldo  Pimenta,  em  que  solicitam  seja

encaminhado à diretora-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais –

Copasa  –  pedido  de  informações  sobre  a  existência  de  um  instrumento  jurídico

contendo as  obrigações de  investimentos  da  empresa nos  municípios  abrangidos

pelo sistema de abastecimento Vargem das Flores;

nº  2.078/2015,  da  deputada  Marília  Campos,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  dos

deputados Cássio Soares, Rogério Correia e Geraldo Pimenta, em que solicitam seja
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encaminhado  ao  governador  de  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

regulamentada a Lei nº 16.197, de 2006, que criou a Área de Proteção Ambiental

Vargem  das  Flores,  situada  nos  Municípios  de  Betim  e  Contagem,  com  vistas  a

promover a preservação e revitalização da Lagoa Vargem das Flores;

nº 2.079/2015, da deputada Marília Campos, dos deputados Ivair Nogueira, Cássio

Soares, Rogério Correia e Geraldo Pimenta, em que solicitam sejam encaminhadas

ao  Ministério  Público  do  Estado,  às  Promotorias  de  Justiça  dos  Municípios  de

Contagem e Betim, e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável – Semad – as notas taquigráficas relativas à 14ª Reunião de audiência

pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada no

dia 3/6/2015, às 10h30min, no auditório da ALMG;

nº 2.080/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para debater, no prazo de seis meses, o andamento dos trabalhos de regulamentação

da Lei  nº  16.197,  de 2006,  que criou  a Área de Proteção Ambiental  Vargem das

Flores;

nº 2.083/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

providências  para  formação  de  um  grupo  de  trabalho  para  elaborar  proposta  de

decreto de regulamentação da Lei nº 16.197, de 2006, que criou a Área de Proteção

Ambiental Vargem das Flores, devendo o referido grupo de trabalho incluir o Instituto

Estadual de Florestas – IEF –, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, as

Prefeituras  Municipais  de  Betim  e  Contagem,  o  Ministério  Público  Estadual  e  o

Conselho da APA Vargem das Flores;

nº 2.088/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Urbano  da  Prefeitura  de  Contagem  pedido  de

informações  sobre:  1–  Lei  Complementar  nº  176,  de  2014,  que  altera  a  Lei

Complementar nº 65, de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida

em  Contagem,  no  sentido  de  saber  se  as  alterações  por  ela  promovidas  foram

precedidas de estudos de impactos urbanístico e ambiental; e 2– Lei Complementar

nº 175, de 2014, que regulamenta as Áreas de Interesse Social 2 no Município de
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Contagem, alterando a Lei Complementar nº 33, de 2006, que institui o Plano Diretor

do Município de Contagem, e a Lei Complementar nº 82, de 2010, que disciplina o

parcelamento, a ocupação e o uso do solo no Município de Contagem. Nesse caso,

trata-se, também, de informar se houve estudos de impactos urbanístico e ambiental

e se, ademais, foram atendidas as exigências legais estabelecidas no Estatuto das

Cidades para alterações no plano diretor municipal.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Cássio Soares, presidente – Dilzon Melo – Marília Campos.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CULTURA E DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

3/6/2015

Às  14h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Bosco  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião e, nos

termos do art.  120,  inciso III,  do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior  e  considera-a  aprovada.  A presidência  informa que  a  reunião  se

destina  a  buscar  alternativas  para  o  fechamento  do  Teatro  Klaus  Vianna.  A

presidência  interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  os  seguintes

convidados:  Ângelo  Oswaldo  de  Araújo  Santos,  secretário  de  Estado  de  Cultura;

Raquel Starling Drumond, assessora especial do presidente do Tribunal de Justiça,

Pedro  Carlos  Bitencourt  Marcondes,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça;Hermann

Bergmann  Garcia  e  Silva,  gerente  regional  da  Agência  Nacional  de

Telecomunicações; José Augusto da Gama Figueira, presidente do Oi Futuro; Eurico

Justino, diretor do Departamento de Dança, bailarino, coreógrafo e  maître de ballet,

representando Maria  Magdalena  Rodrigues  da  Silva,  presidente  do  Sindicato  dos

Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais; Aníbal

Henrique de Oliveira Macedo, membro do Conselho Estadual de Política Cultural –

Consec;  Maria  Regina  Fagundes  Amaral,  integrante  do  Movimento  Viva  Klauss;

Guilherme  Boechat  de  Souza,  advogado  do  Movimento  Viva  Klaus,  que  são
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convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na qualidade de um dos autores

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Registra-se

a presença do deputado Thiago Cota e da deputada Ione Pinheiro.  A presidência

suspende os trabalhos da reunião conjunta.  Reabertos  os  trabalhos,  registra-se a

retirada dos deputados Ione Pinheiro e Thiago Cota. Passa-se à fase dos 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, 10 de junho de 2015.

Bosco, presidente – Wander Borges – Durval Ângelo.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 3/6/2015

Às  14h38min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel, Doutor Jean Freire (substituindo a deputada Geisa Teixeira, por indicação

da liderança do BMM) e Noraldino Júnior (substituindo o deputado Isauro Calais, por

indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental,  o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Noraldino Júnior,

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

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

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

comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  2.081/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  Senado  Federal,  a  pedido  do  senador  Paulo  Paim,  as  notas

taquigráficas e  o  vídeo da 8ª  Reunião  Extraordinária  para  debater  a  proposta  de

regulamentação da terceirização em tramitação no Congresso Nacional.

nº 2.082/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja inserido nos
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anais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o discurso do senador

Paulo Paim feito durante a reunião especial, realizada em 29/5/2015, em que lhe foi

entregue o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

nº  2.084/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Ibirité pedido de providências para a abertura

de negociação com os trabalhadores e trabalhadoras na educação municipal com a

presença de representantes do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de

Minas Gerais – Sind-UTE – nas eventuais reuniões de negociação.

nº 2.085/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater as demissões que vêm ocorrendo na cadeia produtiva

de ferroligas e de silício metálico no Estado.

nº  2.086/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

abertura imediata de negociação com os servidores públicos municipais em greve,

com a presença dos representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

de Belo Horizonte – Sindibel – nas eventuais reuniões de negociação.

nº 2.087/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência  pública  para  debater  os  efeitos  e  desdobramentos  do  desligamento

temporário dos altos-fornos da Usiminas em Ipatinga.

nº 2.089/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater as condições de trabalho nas universidades federais e

tomar conhecimento das reivindicações de seus servidores.

nº 2.090/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizado

debate público para discutir o diagnóstico dos recursos existentes nos municípios do

Sistema Único de Assistência Social  –  SUAS – e as  estratégias  para sua devida

aplicação.

nº 2.091/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública para debater a realidade e os desafios enfrentados pelos sindicatos

do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 8/6/2015

Às 13h45min, comparece na Sala das Comissões o deputado Cristiano Silveira,

membro  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes  também  a  deputada  Marília

Campos e os deputados Rogério Correia, Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada,

Ulysses  Gomes  e  Professor  Neivaldo.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Cristiano Silveira, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

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

reunião se destina a discutir  o genocídio da juventude negra e pobre no Brasil.  A

presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Rosângela Gomes, deputada federal; Margarida Salomão, deputada federal; Macaé

Maria Evaristo dos Santos, secretária de Estado de Educação; Fabíola Paulino da

Silva,  subsecretária  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Agrário,  representando o secretário dessa pasta; Ana Cláudia da

Silva  Alexandre,  defensora  pública,  representando  a  defensora  pública-geral  do

Estado de Minas Gerais; Cleide Hilda de Lima Souza, subsecretária de Promoção de

Políticas  da  Igualdade  Racial  da  Secretaria  de  Estado  de  Direitos  Humanos,

Participação  Social  e  Cidadania;  Nivia  Mônica  da  Silva,  promotora  de  justiça,

coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos, e Larissa Amorim Borges, coordenadora do Plano Juventude

Viva;  e  os  Srs.  Reginaldo  Lopes,  deputado  federal;  Delegado  Edson  Moreira,

deputado  federal;  Eros  Biondini,  deputado  federal;  Luiz  Couto,  deputado  federal;

Adelmo Carneiro Leão,  deputado federal;  André Quintão,  secretário  de  Estado de

Trabalho  e  Desenvolvimento  Social;  Nilmário  Miranda,  secretário  de  Estado  de

Direitos  Humanos,  Participação  Social  e  Cidadania;  Antônio  Armando  dos  Anjos,

subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria de Estado

de Defesa Social, representando o secretário dessa pasta; Miguel Ângelo Monteiro

Andrade, subsecretário de Juventude da Secretaria de Estado de Direitos Humanos,

Participação Social e Cidadania; Maj. PM Dênio Sebastião Martins de Carvalho, chefe
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da Seção de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o

comandante-geral  da  PMMG;  Martvs  das  Chagas,  ex-ministro  de  Estado  da

Igualdade Racial; William dos Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais; Kerison Arnóbio Lopes

Santos,  presidente  do  Sindicato  dos  Jornalistas  Profissionais  de  Minas  Gerais;

Marcos Antônio Cardoso, integrante da Coordenação Nacional de Entidades Negras;

Francislei  Henrique Santos,  presidente estadual  da  Central  Única  das Favelas  de

Minas  Gerais;  Flávio  Renegado,  músico;  Bruno  Vieira  dos  Santos,  integrante  do

Fórum das Juventudes da Grande Belo Horizonte; Pedro Henrique Afonso, estudante

da Universidade do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à

mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Cristiano Silveira, presidente – Cabo Júlio – Durval Ângelo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

35/2015

Comissão Especial

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado,  encaminhada a esta Casa Legislativa por

meio  da  Mensagem  nº  40,  de  1º  de  junho  de  2015,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 35/2015 “acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado”.

Publicada no Diário do Legislativo, em 9/6/2015, a proposição foi distribuída a esta

comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  disposto  no  art.  111,  I,  “a”,  do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em exame pretende acrescentar  ao art.  283-A da Constituição do

Estado o § 6º, dispondo que os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo

das carreiras da área de educação do Poder Executivo do Estado e o pessoal civil da

Polícia  Militar  cujas  vantagens  pecuniárias  tenham  sido  consolidadas  pela

implantação de regime de subsídio e que posteriormente tenham retornado ao regime

de remuneração farão jus unicamente às gratificações, adicionais, abonos, prêmios,

verbas de representação ou outras parcelas disciplinadas por legislação específica

superveniente.

De acordo com a justificação apresentada pelo governador, o objetivo da proposta é

esclarecer  a  “quais  gratificações,  adicionais,  abonos,  prêmios,  verbas  de

representação ou outras parcelas farão jus os servidores das carreiras da área da

educação”.

O autor da proposta justifica ainda que a PEC “complementa o conjunto de medidas

para valorização das carreiras da educação no Estado e faz-se necessária em razão

da extinção do regime de remuneração por subsídio”.

Apresentada uma breve síntese, passamos a analisar a proposição.

Sob o ponto de vista da iniciativa para a instauração do processo legislativo de

emenda à Constituição, constata-se que o governador do Estado possui legitimidade

para a sua deflagração, nos termos do art. 64, II, da Constituição Estadual.

Registre-se ainda que a matéria tratada no projeto não se encontra inserida em rol

de iniciativa exclusiva de outros órgãos ou agentes políticos, configurando-se como

temática de proposição cujo processo legislativo pode ser deflagrado pelo Chefe do

Poder Executivo.

Sob o ponto de vista da competência para legislar, também não há óbices, tendo

em vista que os arts. 25 e 39 da Constituição Federal conferem aos estados membros

autonomia  para  dispor  sobre  o  regime  remuneratório  dos  servidores  públicos

estaduais.

Quanto  ao  seu  conteúdo,  constata-se  que  a  proposição  apenas  regulamenta  a

hipótese de categoria específica de servidores públicos que retornem do sistema de

subsídio (constituído de parcela única) para o sistema de vencimento (constituído de

diversas parcelas pecuniárias).
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A conjugação do vencimento dos servidores da Educação com outras vantagens

pecuniárias foi obstado pela Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, que implantou o

regime de subsídio. Na mesma ocasião, a Emenda Constitucional nº 84, de 22 de

dezembro de  2010,  acrescentou  o  art.  283-A ao texto  constitucional  reiterando a

vedação do pagamento  de  outras  vantagens  pecuniárias,  tais  como quinquênios,

adicional de desempenho, entre outras, para os servidores ocupantes de cargo de

provimento efetivo das carreiras da área de Educação do Poder Executivo e para o

pessoal civil da Polícia Militar.

A PEC visa trazer uma regulamentação segura, garantindo à referida categoria de

servidores o recebimento de todas as gratificações, adicionais e demais vantagens

pecuniárias  previstas  na  legislação  superveniente  ao  retorno  ao  regime

remuneratório.

Dessa  forma,  a  proposição  assegura  o  direito  à  manutenção  dos  valores

incorporados  ao subsídio  quando  da sua implantação,  evita  qualquer  redução  da

retribuição  pecuniária  e  abre  perspectivas  para  que  novos  direitos  sejam

conquistados pela legislação superveniente.

É jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal – STF – o entendimento de

que o servidor público não possui direito adquirido ao regime jurídico remuneratório,

ou  seja,  ao  critério  de  cálculo  de  vantagens  futuras  que  podem  ser  objeto  de

modificação por lei desde que não ocorra redução imediata da remuneração:

“(...)  O  Supremo  Tribunal  Federal  pacificou  a  sua  jurisprudência  sobre  a

constitucionalidade  do  instituto  da  estabilidade  financeira  e  sobre  a  ausência  de

direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do

Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  no  ponto  que  alterou  a  forma  de  cálculo  de

gratificações  e,  consequentemente,  a  composição  da  remuneração  de  servidores

públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao

princípio  da irredutibilidade da remuneração.  3.  Recurso extraordinário ao qual  se

nega  provimento.  (Recurso  Extraordinário  nº  563965/RN;  Relatora  min.  Cármen

Lúcia; DJe de 20-03-2009).

Importante recordar ainda, na linha da mencionada inexistência de direito adquirido

a regime jurídico remuneratório, que em 2003 foi aprovada a Emenda Constitucional
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nº 57 à Constituição do Estado de Minas Gerais, norma que extinguiu o direito ao

recebimento de quinquênios por parte dos servidores públicos admitidos após sua

promulgação.

Por fim, entendemos que a proposição merece ajustes em seu texto exclusivamente

no que tange às técnicas de redação parlamentar, sem alteração de conteúdo, razão

pela qual apresentamos o Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 35/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Acrescente-se ao art. 283-A da Constituição do Estado o seguinte § 6º:

"Art. 283 – A – (...)

§ 6º – Os servidores integrantes das carreiras de que trata o caput cujas vantagens

pecuniárias tenham sido incorporadas pela implantação do regime de subsídio e que

posteriormente  retornem  ao  regime  de  remuneração  farão  jus,  unicamente,  às

vantagens  pecuniárias,  gratificações,  adicionais,  abonos,  prêmios,  verbas  de

representação  e  outras  parcelas,  estabelecidas  na  lei  que  reinstituir  o  regime

remuneratório e na legislação específica superveniente.".

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de junho de 2015.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2015.

Vanderlei Miranda, presidente – Durval Ângelo, relator – João Leite – Agostinho

Patrus Filho.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 8/4/2015

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Geisa Teixeira e os

deputados Celinho do Sinttrocel  e Tito Torres, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental,  o presidente, deputado Celinho do Sinttrocel,  declara

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

dispensa a leitura da ata da reunião 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: ofício da

Comissão  de  Assuntos  Municipais,  convidando  para  a  audiência  pública  a  ser

realizada  no  próximo  dia  9/4/2015,  às  14  horas,  para  debater  a  qualidade  e  as

condições de trabalho dos artesãos da Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso

Pena, e convite do Sr. Olavo Machado Júnior, presidente da Federação das Indústrias

do Estado de Minas Gerais, para almoço, com a presença do ministro do Trabalho e

Emprego.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  988/2015,  da  deputada  Geisa  Teixeira  e  do  deputado  João  Alberto,  em  que

solicitam sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária

desta comissão para a Advocacia-Geral do Estado, com pedido de providências para

que sejam mantidas as atividades da empresa Mineração Belocal Ltda., instalada no

Município  de  Matozinhos,  preservando-se,  dessa  forma,  o  emprego  de  200

trabalhadores;

nº  989/2015,  da  deputada  Geisa  Teixeira  e  do  deputado  João  Alberto,  em  que

solicitam  seja  encaminhado  à  empresa  Mineração  Belocal  Ltda.  pedido  de

providências com vistas à elaboração dos estudos de definição da área de influência
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e perímetro de 99 cavidades naturais subterrâneas, incluindo as cavidades que já

sofreram impacto irreversível,  solicitados pela Superintendência Regional de Minas

Geais e Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Belo Horizonte -

Supram Central Metropolitana;

nº  990/2015,  da  deputada  Geisa  Teixeira  e  do  deputado  João  Alberto,  em  que

solicitam sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária

desta comissão aos desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais, que acompanham o processo referente ao licenciamento ambiental da

empresa Mineração Belocal Ltda., e a todos os membros do Conselho Estadual de

Política Ambiental;

nº  991/2015,  da  deputada  Geisa  Teixeira  e  do  deputado  João  Alberto,  em  que

solicitam  seja  realizada  visita  desta  comissão  à  Secretaria  de  Trabalho  e

Desenvolvimento  Social,  para  discutir  a  situação  da  Mineração  Belocal  Ltda.,

localizada em Matozinhos;

nº  992/2015,  do  deputado  João Alberto  e  da  deputada  Geisa  Teixeira,  em  que

solicitam seja encaminhado à Mineração Belocal Ltda. pedido de informações sobre o

impacto ambiental decorrente das atividades que afetaram as cavidades existentes

na  região  de  Matozinhos,  bem  como  o  envio  de  cópia  do  relatório  de  impacto

ambiental à Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social;

nº  993/2015,  da  deputada  Geisa  Teixeira  e  do  deputado  João  Alberto,  em  que

solicitam seja realizada visita da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social para debater a

situação dos  trabalhadores  da  Mineração Belocal  Ltda.  Cumprida  a  finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2015.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 7/5/2015

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Noraldino Júnior,
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Elismar Prado e Roberto Andrade, membros da supracitada comissão. Está presente,

também,  o  deputado  Anselmo  José  Domingos.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado Noraldino  Júnior,  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 discutir e votar

proposições  da  comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  seguintes  requerimentos,  já

recebidos pelo presidente em reunião anterior: nºs 1.451, 1.452, 1.454, 1.456, 1.457,

1.459, 1.460, 1.461, 1.464, 1.465, 1.466, 1.467, 1.468, 1.469, 1.472, 1.473, 1.475,

1.476, 1.477, 1.478, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487,

1.488, 1.489 e 1.490/2015.

São recebidos,  submetidos  a votação,  cada um por  sua vez,  e aprovados pela

presidência os seguintes requerimentos:

nº 1.592/2015, dos deputados Noraldino Júnior, Roberto Andrade e Anselmo José

Domingos, em que solicitam seja realizada visita ao Canil Municipal de Viçosa, com a

finalidade de verificar as condições de abrigo dos animais albergados, tendo em vista

denúncias de maus-tratos recebidas por esta comissão;

nº 1.593/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja realizada visita

ao Canil Municipal de Passos, com a finalidade de verificar as condições dos animais

albergados, tendo em vista denúncias de maus-tratos recebidas por esta comissão;

nº  1.595/2015,  dos  deputados  Noraldino  Júnior,  Roberto  Andrade  e  Agostinho

Patrus Filho, em que solicitam seja encaminhado ao presidente desta Casa pedido de

providências para que seja veiculada no Portal da Assembleia e nos demais canais

de comunicação campanhas educativas que ressaltem a importância da prevenção

da leishmaniose e do controle populacional de cães e gatos.

É  recebido  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  o  Requerimento  nº

1.594/2015,  do  deputado Anselmo José Domingos,  em que solicita  seja realizada

visita  à  Prefeitura Municipal  de  Belo  Horizonte,  com a  finalidade de averiguar  as

condições para a regulamentação da Lei Municipal nº 10.119, de 2011, que "dispõe
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sobre a circulação de veículo de tração animal, montado ou não, em via pública do

município".

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2015.

Noraldino Júnior, presidente – Arlen Santiago – Glaycon Franco – Agostinho Patrus

Filho.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

26/5/2015

Às 11h5min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Anselmo José

Domingos, Antônio Lerin, Fábio Avelar Oliveira, Geraldo Pimenta e Carlos Pimenta

(substituindo  o  deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco

Verdade  e  Coerência),  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 Antônio Lerin, dispensa a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

discussão e  votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário da

Assembleia.  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

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

Requerimento  nº  434/2015 deixa  de  ser  apreciado por  não  cumprir  pressupostos

regimentais.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.876/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas

Gerais e ao secretário de Estado de Esportes e Juventude pedido de informações

relativo à parceria público-privada firmada entre o Estado e a concessionária Minas

Arena Gestão de Instalações Esportivas S/A para a gestão do Estádio Governador



1053
____________________________________________________________________________

Magalhães  Pinto –  Mineirão,  contendo:  1)  número de  avaliações de desempenho

financeiro, gerencial, operacional e legal da concessionária Minas Arena realizadas

pelo Estado, bem como o resultado destas, no período de 2013 a 2015; 2) repasses

mensais e anuais efetuados pelo Estado à Minas Arena no período de 2013 a 2015;

3)  disponibilização  das  projeções  de  pagamentos  e  dos  relatórios  de  gestão  e

performance  da  parceria  público-privada;  4)  justificativa  para  a  não  ocupação  de

determinados setores do estádio em dias de jogos; 5) taxa média de ocupação do

setor  do  estádio  pertencente  à  Minas  Arena  em  dias  de  jogos.  (Emendado  pelo

deputado Carlos Pimenta);

nº 1.877/2015, do deputado Antônio Lerin, em que solicita seja realizada reunião

desta comissão, no município de Uberaba, com a finalidade de debater, em audiência

pública,  as  diversas  modalidades  de  esporte  desenvolvidas  naquele  município  e

região, assim como colher as reivindicações das entidades esportivas, notadamente

as amadoras;

nº 1.878/2015, dos deputados Anselmo José Domingos, Geraldo Pimenta, Fábio

Avelar  Oliveira  e  Carlos  Pimenta,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  desta

comissão  para  debater,  em  audiência  pública,  o  programa  Geração  Saúde,  do

governo do Estado, que está paralisado e com o repasse dos recursos às entidades

atrasados,  prejudicando  as  mais  de  100  academias  executoras  e  parceiras  que

deveriam atender  os  mais  de  10.000 alunos distribuídos por  todas as regiões do

Estado;

nº  1.879/2015,  dos  deputados  Anselmo  José  Domingos,  Fábio  Avelar  Oliveira,

Geraldo  Pimenta  e  Carlos  Pimenta,  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  desta

comissão ao secretário  de  Estado  de  Esportes  com a  finalidade de conhecer  os

projetos a serem desenvolvidos no Estado.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Fábio Avelar Oliveira – Geraldo Pimenta –

João Vítor Xavier.
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 26/5/2015

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Arnaldo Silva, Bonifácio Mourão e Tito Torres, 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  Tito  Torres,

dispensa a leitura da ata da reunião 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. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada

no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre  parênteses:  duas

comunicações do Sr. Gustavo Corrêa, deputado estadual (14/5/2015), e ofícios dos

Srs. Marco Antônio de Rezende Teixeira, secretário da Casa Civil, e Vítor Valverde,

secretário municipal de Governo (23/5/2015). O presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 636/2015, no 1º turno, do qual designou como relator o deputado

Bonifácio Mourão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende

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

Após discussão e votação nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade,

Projeto de Lei nº 427/2015, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

432/2015.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.640/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada visita ao

Centro Especializado Nossa Senhora D'Assumpção, em Betim, com a finalidade de

conhecer as atividades e o modelo de atendimento ofertado à pessoa com deficiência

mental e TEA e às suas famílias, bem como ouvir suas demandas.

nº 1.896/2015, dos deputados Duarte Bechir, Bonifácio Mourão e Arnaldo Silva, em

que solicitam seja realizada audiência pública para debater os reflexos do parecer do

relator designado pela Comissão Especial de Proposta de Emenda à Constituição nº

3/2015 sobre os servidores designados para as Apaes.
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nº 1.897/2015, dos deputados Duarte Bechir, Bonifácio Mourão e Arnaldo Silva, em

que solicitam sejam ouvidos na 11ª Reunião Ordinária desta comissão os cidadãos

Liliane Arouca do Carmo e Mário de Assis, presidente da Federação das Associações

de  Pais  e  Alunos  das  Escolas  Públicas  e  assessor  executivo  da  Associação  de

Professores Públicos de Minas Gerais.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 1.894/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja realizada reunião,

com a presença do secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e

Cidadania, para obter informações sobre a reformulação dos critérios adotados para a

concessão da ajuda de custo para pagamento das mensalidades em escola especial,

chamada Bolsa Caade.

nº 1.895/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  envie  à  Assembleia

Legislativa proposta que resolva a situação dos servidores atingidos pelos efeitos da

ADI  nº  4876,  que  declarou  a  inconstitucionalidade  de  dispositivos  da  Lei

Complementar nº 100/200, especialmente dos servidores das Apaes, considerando a

ansiedade em que vivem esses servidores e o trabalho que prestaram ao Estado.

A seguir, é aprovado relatório da visita realizada no dia 11/5/2015, às 9 horas, na

Secretaria  de  Estado  da  Educação,  que  segue  publicado  após  as  assinaturas.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Liliane

Arouca do Carmo e o Sr. Mário de Assis. conforme consta das notas taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Duarte Bechir, presidente – Bonifácio Mourão – João Leite.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Local visitado: Secretaria de Estado de Educação

Apresentação

A requerimento do deputado Duarte Bechir, a Comissão de Defesa dos Direitos da
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Pessoa Com Deficiência visitou, no dia 11/5/2015, a sede da Secretaria de Estado de

Educação, em Belo Horizonte, com o objetivo de discutir temas relativos à pessoa

com deficiência e a situação dos profissionais de educação cedidos pelo Estado para

atuar nas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apaes.

Participaram da visita o deputado Duarte Bechir, presidente da Comissão de Defesa

dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  e  o  deputado  Bonifácio  Mourão.  Os

parlamentares foram recebidos pela Sra. Macaé Evaristo, secretária de Estado de

Educação.

Relato

No início da reunião, os deputados fizeram um breve relato sobre a situação das

Apaes,  sobretudo em relação às  dificuldades  de seu  financiamento.  Em  seguida,

entregaram à secretária documento produzido pela Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia, em 2014, com uma pesquisa da situação das Apaes no Estado. Nesse

documento, constavam uma análise de informações coletadas das instituições que

participaram  da  pesquisa,  a  compilação  das  demandas  apresentadas  por  elas  e

recomendações e sugestões para o aprimoramento da parceria do poder público com

essas entidades.

Em  seguida,  os  parlamentares  manifestaram  sua  preocupação  acerca  dos

servidores efetivados que atuam nas Apaes e que foram afetados pela declaração,

pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  de  inconstitucionalidade  de  dispositivos  da  Lei

Complementar nº 100, de 2007. Mencionaram a necessidade de garantir os direitos

trabalhistas  e  previdenciários  desses  servidores  e  solicitaram  à  secretária  que

envidasse  esforços  para  que  os  professores  que  atuam  nas  Apaes  não  sejam

substituídos, pois isso poderia prejudicar a qualidade da educação oferecida, devido

ao alto grau de qualificação requerido para profissionais da educação especial.

Os  deputados  discorreram também  sobre  a  necessidade de uma parceria mais

efetiva entre as Apaes e o poder público para garantir o bom atendimento aos alunos

da educação especial atendidos por essas entidades. Relataram que a Comissão de

Direitos da Pessoa com Deficiência tem a intenção de estar em contato com outras

secretarias de governo, como a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de

Estado de Direitos  Humanos,  Participação Social  e  Cidadania,  com o objetivo  de

ampliar o diálogo sobre os direitos da pessoa com deficiência.
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Em resposta às questões apresentadas, a secretária afirmou que a Secretaria de

Estado de Educação está buscando soluções para garantir os direitos trabalhistas e

previdenciários dos servidores afetados pela declaração de inconstitucionalidade da

Lei  Complementar  nº  100.  Em  relação  aos  servidores  efetivados  que  atuam  nas

Apaes e em outras instituições, solicitou à Advocacia-Geral do Estado orientações

acerca dos atuais mecanismos e processos de cessão desses servidores, visando

regularizar e adotar um instrumento jurídico adequado para tratar a matéria.

Quanto à cooperação do Estado com as Apaes, a secretária cogitou a possibilidade

de  se  adotar  nova  forma  de  parceria  em  que  o  atual  modelo  de  cessão  de

professores  seja  substituído  pelo  repasse de  recursos  por  aluno atendido.  Desse

modo,  essas  entidades  poderiam  contratar,  com  autonomia,  os  profissionais

necessários a seu funcionamento. Todavia, enfatizou que nada está resolvido ainda e

que qualquer solução dependerá de análise da Secretaria de Estado de Educação e

demais órgãos competentes do Estado.

A secretária  informou ainda que se reuniu recentemente com representantes do

Movimento Bilíngue de Educação de Surdos. Esse movimento defende que os surdos

devem  aprender  libras  como primeira  língua  e  a  língua  portuguesa  escrita  como

segunda língua.  Segundo a  secretária,  foram apresentadas na reunião demandas

relacionadas  à  educação  bilíngue  e  atendimento  de  alunos  surdos  nas  escolas

estaduais e foi criado um grupo de trabalho para promover estudos sobre a educação

bilíngue para alunos surdos da rede estadual de ensino.

Por  fim, expôs a necessidade de que seja criada uma agenda sistemática para

discutir  coletivamente  a  oferta  da  educação  especial  envolvendo  as  áreas  de

educação, saúde e assistência social, entre outras.

Conclusão

Os deputados Duarte Bechir e Bonifácio Mourão consideraram proveitosa a visita,

uma vez que estabeleceu canal de diálogo entre a Secretaria de Estado de Educação

e a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, o que permitirá avançar na

busca de soluções e na criação de políticas  públicas educacionais  adequadas às

necessidades das pessoas com deficiência.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2015.

Duarte Bechir – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão.
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às  15h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino,  Inácio  Franco,  Nozinho,  Rogério  Correia  e  Antônio  Carlos  Arantes,

membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Gustavo

Valadares. Havendo número regimental,  o presidente, deputado Fabiano Tolentino,

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

Rogério Correia,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a  reunião  se destina  a discutir  a  universalização da habilitação sanitária  e a

regularização  tributária  das  agroindústrias  familiares  e  dos  queijos  artesanais.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Bárbara

Vieira, analista técnica do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de

Minas Gerais – Ocemg –, representando o presidente, Sr. Ronaldo Ernesto Scucato;

e os Srs. Fernando Rabelo Ribeiro, diretor de Infraestrutura Básica da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Agrário, representando o secretário, Sr. Glênio Martins

de  Lima  Mariano,  Kalil  Said  de  Souza  Jabour,  assessor  da  Superintendência  de

Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda, representando o secretário, Sr. José

Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Márcio da Silva Botelho, diretor-geral do Instituto

Mineiro de Agropecuária – IMA –,  Marcos Vinícius Dias Nunes, diretor de Política

Agrícola e Cooperativismo da Fetaemg, representando o presidente, Sr. Vilson Luiz

da Silva, Nivaldo da Silva, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária

de Minas Gerais – CRMV–MG –, João Carlos Leite, presidente da Associação dos

Produtores de Queijo Canastra de São Roque de Minas, e Eduardo José de Melo,

presidente da Associação dos Produtores Artesanais de Queijo do Serro, que são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Após  tecer  suas  considerações  iniciais,  a

presidência  concede  a  palavra  aos  deputados  Nozinho,  Inácio  Franco  e  Rogério

Correia,  também  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.
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Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Nozinho – Roberto Andrade.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/6/2015

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Glaycon Franco, Ricardo Faria e Emidinho Madeira (substituindo o deputado Doutor

Jean Freire, por indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão.

Estão presentes, também, os deputados Lafayette de Andrada, Duarte Bechir, Isauro

Calais e Antônio Jorge. Havendo número regimental,  o presidente, deputado Arlen

Santiago, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos

termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,  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 das santas casas e hospitais filantrópicos do Estado e

a discutir  e votar  proposições da comissão. A seguir,  comunica o recebimento de

ofício do Sr. Cláudio Augusto Boschi, presidente do Conselho Regional de Educação

Física da 6ª Região-MG, apresentando tópicos para serem avaliados e inseridos nas

políticas  públicas  de  saúde  do  Estado.  O  presidente  acusa  o  recebimento  dos

Projetos de Lei nºs 126 e 339/2015, ambos no 1º turno, dos quais designou como

relator  o  deputado  Doutor  Jean  Freire.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Daniel  Porto  Soares,  vice-presidente  da

Federação das Santas Casas e  Hospitais  Filantrópicos de Minas Gerais;  José de

Arimatéia Furtado, secretário  da Mesa Diretora da Santa Casa de Misericórdia de

Barbacena,  representando  o  provedor  dessa  entidade;  Eder  Lúcio  de  Souza,

superintendente de Gestão Hospitalar da Fundação Benjamin Guimarães – Hospital

da  Baleia,  representando  a  presidente  dessa  fundação;  Giovanni  Magalhães

Viggiano, diretor administrativo do Hospital e Maternidade São José, representando o

provedor e conselheiro regional de Medicina de Conselheiro Lafaiete; Estéfano Luís

de Sá Winter, gerente de produtos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais –
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BDMG  –,  representando  o  presidente  desse  banco;  Francisco  de  Souza  Coelho

Júnior,  assessor  de  planejamento  e  controlador  do  Grupo  Santa  Casa  de  Belo

Horizonte;  e  Carlos  Eduardo  Ferreira,  diretor  do  Instituto  Mário  Penna,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Lafayette de Andrada, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

votação de proposições da comissão. São recebidos pela presidência, para posterior

apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 2.001/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a transferência de tecnologia para a produção de biofármacos

pela Fundação Ezequiel Dias;

nº 2.002/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a saúde e as necessidades assistenciais e sociais das pessoas

com doença pulmonar avançada;

nº 2.003/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

BDMG, em especial à presidência e vice-presidência, pedido de providências para

que seja avaliada a possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de

R$100.000,00 (cem mil reais), corrigidos anualmente pela inflação, por um período de

10  anos,  para  os  centros  de  referência  de  alta  complexidade  em  oncologia,

considerando  que  a  instituição  poderia  contribuir  para  a  manutenção  da  vida  de

pacientes com câncer, especialmente crianças e idosos;

nº 2.004/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

BDMG, em especial à presidência e vice-presidência, pedido de providências para

que seja avaliada a possibilidade de a instituição contribuir com um aporte mensal de

R$100.000,00 (cem mil reais), corrigidos anualmente pela inflação, por um período de

10 anos, em favor das unidades de alta complexidade em oncologia;

nº  2.005/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  seja

encaminhado do Ministério Público pedido de providências para que o Estado efetue
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os pagamentos em atraso relativos aos contratos  com as instituições filantrópicas

conveniadas com o Sistema Único de Saúde – SUS;

nº 2.006/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para fiscalizar o cumprimento, por parte

dos municípios, do prazo previsto no art. 1º da Portaria nº 2.617, de 1º/11/2013, do

Ministério da Saúde, que dispõe que os gestores têm até o 5º dia útil após o crédito

em conta  bancária  do  Fundo Municipal  de  Saúde para  efetuar  o pagamento  dos

incentivos financeiros  aos estabelecimentos de saúde que prestam assistência  de

forma complementar ao SUS;

nº 2.007/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada audiência

pública  no  Município  de  Ouro  Preto  para  debater  soluções  e  alternativas  para  a

reabertura e manutenção das atividades da Santa Casa de Ouro Preto;

nº  2.008/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para revisar os critérios

estabelecidos na Deliberação CIB-SUS nº 1.024, de 7/12/2011, no que se refere à

apuração do extrapolamento das internações de média e alta complexidade.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Arlen  Santiago,  presidente  –  Doutor  Jean  Freire  –  Glaycon  Franco  –  Carlos

Pimenta.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 2/6/2015

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Cristiano Silveira,

Cabo  Júlio  e  Professor  Neivaldo  (substituindo  o  deputado  Durval  Ângelo,  por

indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes, também, os deputados Rogério Correia, Iran Barbosa e Vanderlei Miranda.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Cristiano Silveira, 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
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pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  a  debater  os  direitos  dos  servidores  públicos  de  Belo  Horizonte  que  se

encontram em greve desde o  dia  25 de  maio de  2015,  especialmente o da  livre

manifestação, tomar ciência de suas reivindicações e a discutir e votar proposições

da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Carlos Magno de Freitas, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores

– CUT – MG –, José Luiz de Oliveira, diretor de Serviços Públicos e do Trabalhador

Público da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB-MG –, Israel

Arimar de Moura, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo

Horizonte – Sindibel –, Juninho Paim, vereador do Município de Belo Horizonte, e

Wanderson Paiva Rocha, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da

Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Rogério  Correia,  autor  do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª

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

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

requerimentos:

nº 2.010/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja encaminhado à

Corregedoria-Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências  para  esclarecer  e  investigar  supostas  ações  violentas  de  policiais

militares, na cidade de Arcos, contra Flávio Rodrigues da Costa;

nº  2.011/2015,  do  deputado  Thiago  Cota,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pedido de providências

com  vistas  a  melhorias  do  canal  de  denúncias  Disque  100,  especialmente  para

qualificar  o  tratamento  dado  às  denúncias  recebidas,  assim  como  das  próprias

equipes responsáveis, e ainda a uma maior interlocução com estados e municípios na

investigação e apuração das denúncias;

nº  2.012/2015,  do deputado Thiago Cota,  em que solicita  seja encaminhado ao
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governo do Estado pedido de providências para a efetiva articulação intersetorial e

interinstitucional da rede estadual de atenção integrada a crianças e adolescentes

vítimas  de  violência  sexual,  de  modo  a  propiciar  condições  necessárias  a  sua

proteção, bem como priorizar recursos orçamentários para a implementação dessas

ações  e  do  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  à  Violência  contra  Crianças  e

Adolescentes, especialmente do Programa de Ações Integradas e Referenciais;

nº  2.013/2015,  do  deputado  Thiago  Cota,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência do Tribunal de Justiça pedido de providências para a implementação da

Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belo

Horizonte,  acompanhado das notas taquigráficas da 8ª  Reunião  Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos que teve por finalidade debater o enfrentamento à

violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado;

nº 2.014/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita sejam encaminhadas às

autoridades e representantes de entidades convidadas ou presentes na 8ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, que teve por finalidade debater o

enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado, as notas

taquigráficas dessa reunião;

nº  2.015/2015,  do deputado Thiago Cota,  em que solicita  seja realizado debate

público da Comissão de Direitos Humanos para discutir os avanços e os desafios do

Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 25 anos em 2015;

nº 2.016/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos para conhecer e discutir os objetivos do

projeto "Digna Vida", que busca estimular o trabalho e o estudo no ambiente prisional,

com vistas a melhorar a ressocialização dos detentos;

nº 2.018/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao promotor de Justiça da Comarca de Jequitinhonha, em atendimento ao pedido da

2ª Promotoria de Justiça da Defensoria da Saúde do Estado, cópia do Requerimento

nº  390/2015,  em  tramitação  na  Assembleia  Legislativa,  em  se  que  solicitam

providências quanto a denúncias de ocorrência de supostos erros médicos atribuídos

aos Srs. Denilson Ferreira dos Santos, médico, e João Bosco, diretor do Hospital São

Miguel, no Município de Jequitinhonha;
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nº 2.019/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos para debater abuso de autoridade e prisão

ilegal atribuidos ao 1º-Ten. Abel Senhorinho Ferreira e ao Asp. Rafael Barros Teixeira

em desfavor do Cb. Alexandre Santos Porto, do Corpo de Bombeiros;

nº 2.020/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos e de Assuntos Municipais no Município de

Guarani,  para  debater  a  construção  do terminal  rodoviário  municipal  em  área  de

preservação ambiental e as violações de direitos humanos que ela acarreta;

nº 2.021/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas ao

Sr. José Henrique Guaracy Rebêlo, juiz da 2ª Turma Recursal do Tribunal Regional

Federal da Primeira Região, relator nos autos do Processo nº 2006.38.00.726246-9 –

Petição para  Tratamento  Médico-Hospitalar  e  Fornecimento  de  Medicamentos  em

favor de Maria de Lourdes Borges –, para fins de informação para convencimento

judicial, o trecho das notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de

Direitos  Humanos,  ocorrida  em  20/5/2015,  que contém  o relato  da  Sra.  Lúcia  de

Fátima Santos;

nº 2.022/2015, do deputado Durval Ângelo, em que solicita seja encaminhado ao

Hospital Madre Tereza, de Belo Horizonte, pedido de providências, acompanhado das

notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,

ocorrida em 20/5/2015, com vistas a que seja oferecido tratamento médico-hospitalar

pelo SUS, ou outro tratamento de caráter humanitário que possa ser oferecido na

Clínica da Dor, para a Sra. Maria de Lourdes Borges, haja vista a grave condição de

saúde e a difícil situação financeira em que se encontra;

nº 2.024/2015, do deputado Durval  Ângelo,  em que solicita seja encaminhado à

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais pedido de providências, acompanhado

das notas taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos,

ocorrida  em  20/5/2015,  para  que  sejam  interpostas  as  medidas  judiciais  e

administrativas cabíveis nos autos do Processo nº 2006.38.00.726246-9 – Petição

para Tratamento Médico-Hospitalar  e Fornecimento de Medicamentos em favor de

Maria de Lourdes Borges – em curso na 2ª Turma Recursal do Tribunal  Regional

Federal da Primeira Região, de forma a garantir a consecução do tratamento, haja

vista a grave condição de saúde e a difícil situação financeira em que se encontra;
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nº 2.028/2015, do deputado Iran Barbosa e do deputado Professor Neivaldo, em

que solicitam sejam realizadas visitas da Comissão de Direitos Humanos às unidades

de pronto-atendimento, aos centros de saúde, aos Centros de Referência em Saúde

Mental e aos hospitais da rede municipal de saúde para averiguar as condições de

trabalho dos servidores, bem como a infraestrutura para o atendimento aos cidadãos;

nº 2.029/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja realizada visita

da  Comissão  de  Direitos  Humanos  ao  prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte  para

discutir a situação dos servidores públicos do município, em greve desde o dia 25 de

maio de 2015;

nº 2.035/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado

ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências,

acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Direitos Humanos, realizada em 2/6/2015, com vistas a que, nos contatos da PMMG

com  os  servidores  públicos  municipais  em  greve  desde  25  de  maio,  sejam

assegurados  e  respeitados  os  direitos  constitucionais  à  livre  organização  e

manifestação e à greve;

nº 2.039/2015, do deputado Professor Neivaldo, em que solicita seja encaminhado

ao prefeito  municipal  de Belo Horizonte pedido de providências com vistas  a que

sejam assegurados e respeitados os direitos constitucionais dos servidores públicos

municipais, em greve desde 25 de maio, em especial os direitos à livre organização e

manifestação e à greve, daí decorrendo o empenho na negociação com os sindicatos

da categoria e a manutenção do ponto;

nº  2.042/2015,  do  deputado  Professor  Neivaldo,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  aos  convidados  e  aos  presentes  na  9ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão de Direitos Humanos, realizada em 2/6/2015, as notas taquigráficas desta

reunião;

nº 2.050/2015, do deputado Iran Barbosa, em que solicita seja encaminhado aos

Ministérios do Trabalho e Emprego e da Saúde, ao Ministério Público do Trabalho e à

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pedido de providências,

acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Direitos  Humanos,  realizada  em  2/6/2015,  com  vistas  a  que  seja  averiguada  a
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situação do repasse de recursos federais para a Prefeitura de Belo Horizonte para a

remuneração dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde

que  se  encontram  cadastrados  no  Ministério  da  Saúde  como  estatutários  e  que

estejam sendo contratados por essa prefeitura como celetistas;

nº 2.052/2015, do deputado Cristiano Silveira, em que solicita seja realizada visita

da Comissão de Direitos Humanos ao Bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte, em

acompanhamento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados

sobre  a  violência  contra  jovens  negros.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

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

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Cristiano Silveira, presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

2/6/2015

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Sargento Rodrigues e Doutor Jean Freire (substituindo o deputado Cabo

Júlio,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Sargento  Rodrigues,  declara

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

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a debater as questões de segurança pública na Região

Leste  do  Estado,  em  especial  o  tráfico  de  drogas,  os  roubos  a  terminais  de

autoatendimento bancário e a utilização de armas de fogo em roubos a cidadãos,

entre outros. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os Srs. Alaerte da Silva, prefeito municipal de Aimorés; Sebastião Ferreira de Souza,

presidente da Câmara Municipal de Aimorés; Braulino Corrêa da Rocha Neto, juiz de

direito na Comarca de Aimorés; Felipe Valente Vasconcelos Sousa, representante do

Ministério Público em Aimorés; o Cap. PM Elias Vieira de Souza, comandante da 49ª

Companhia de Polícia Militar,  de Aimorés; o Ten.-Cel PM Célio Alves de Menezes

Júnior, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, de Governador Valadares; André
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Dias Nunes, delegado de Polícia Civil em Aimorés; Jean José Siqueira, inspetor da

Polícia Civil, representando o Sr. Silvio Henrique Pagy Corrêa, delegado Regional de

Polícia  Civil  em  Caratinga;  José  Carlos  de  Oliveira,  investigador  da  Polícia  Civil,

representando a Sra. Dulcilaine Alcântara Gonçalves, delegada de Polícia Civil em

Resplendor; e Tomaz Benedito de Souza, presidente do Conselho de Segurança de

Aimorés,  que são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede a

palavra à deputada Celise Laviola, autora do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários

da reunião.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.058/2015, do deputado Sargento Rodrigues, da deputada Celise Laviola e do

deputado Doutor Jean Freire, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de

Defesa Social  pedido de providências para que as cadeias públicas de Aimorés e

Resplendor  sejam  assumidas  pela  Subsecretaria  de  Administração  Prisional,

liberando-se os policiais civis e militares empenhados na guarda de presos;

nº 2.060/2015, da deputada Celise Laviola, em que solicita seja realizada audiência

pública no Município de Caratinga para debater as questões de segurança pública no

município e região;

nº 2.061/2015, do deputado Sargento Rodrigues, da deputada Celise Laviola e do

deputado Doutor Jean Freire, em que solicitam seja encaminhado à Procuradoria-

Geral de Justiça pedido de providências para nomeação de promotor de justiça e

para estruturação da Promotoria na Comarca de Aimorés;

nº 2.062/2015, do deputado Sargento Rodrigues, da deputada Celise Laviola e do

deputado Doutor Jean Freire, em que solicitam seja encaminhado ao governador do

Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a convocação

dos candidatos excedentes aprovados no concurso para cargos da Polícia Civil;

nº 2.064/2015, do deputado Sargento Rodrigues, da deputada Celise Laviola e do

deputado Doutor Jean Freire, em que solicitam seja realizada visita à Secretaria de
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Defesa Social para discutir a necessidade de maiores investimentos em segurança

pública no Município de Aimorés, bem como para apresentar os temas discutidos na

26ª Reunião Extraordinária desta Comissão nesse município;

nº  2.067/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública, em caráter de urgência, para debater a crise que assola a política

estadual de segurança pública e solicitar as providências cabíveis, conquanto esta

Casa Legislativa receba o Projeto de Lei nº 1.659/2015, para apreciação;

nº  2.068/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

reunião  para  proceder  à  entrega  dos  diplomas  referentes  às  manifestações  de

aplauso aos policiais civis lotados no Grupo de Combate a Organizações Criminosas,

no 9º Departamento de Polícia Civil de Uberlândia e na 2ª Delegacia de Polícia Civil

de  Venda Nova,  pela  apreensão de mais  de  duas  toneladas  de maconha e pela

prisão de 15 pessoas, durante a operação Marco Zero.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Cabo Júlio – Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

8/6/2015

Às  14h23min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, Professor Neivaldo e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado João

Leite,  por  indicação  da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Sargento  Rodrigues,  declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do art.

120,  III  do  Regimento  Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

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

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

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 741, 765 a 768,
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850, 851, 862 a 869, 872 e 873, 895, 902, 903, 920, 921 e 923/2015. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os seguintes requerimentos:

nº  2.104/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

reunião no Município de Santa Rita do Sapucaí para discutir a adoção de medidas de

segurança em razão do aumento do índice de criminalidade que vem ocorrendo na

cidade;

nº 2.105/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública conjunta das Comissões de Segurança Pública e de Assuntos Municipais e

Regionalização para debater sobre o aumento da criminalidade no Município de Ouro

Branco;

nº  2.106/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública,  em  caráter  de  urgência,  para  debater  e  buscar  medidas  para

diminuir  a  ocorrência  de  acidentes  nos  estabelecimentos  que  produzem  /ou

comercializam materiais, artefatos e apetrechos explosivos em geral.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “autoriza

o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a transferir recursos para o custeio

de despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

original.
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Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame tem por objetivo autorizar a transferência, pelo Tribunal de

Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  TJMG  –,  de  recursos  para  o  custeio  de

despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil.

Conforme  disposto  nos  arts.  1º  e  2º  do  projeto,  o  valor  a  ser  transferido

corresponderá a uma anuidade, estando a transferência condicionada à celebração

de convênio  específico  e  ao  atendimento  às  normas  legais  que incidem  sobre  a

matéria.

O art. 3º prevê a convalidação dos “pagamentos realizados pelo Tribunal de Justiça

de Minas  Gerais  em favor  do Colégio de  Presidentes de  Tribunais  de  Justiça do

Brasil,  a  título de anualidade,  no período compreendido entre os anos de 2007 e

2014”.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  quanto aos aspectos de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  não  detectou  óbices  à  normal

tramitação do projeto e opinou por sua aprovação na forma original.

Sobre o montante a ser transferido, a comissão salientou que “de acordo com a

Resolução nº 1/2003, do Colégio de Presidentes, 'os Tribunais de Justiça contribuirão

com  uma  quantia  anual  para  custeio  das  despesas  do  Colégio  de  Presidentes,

principalmente de sua Comissão Executiva' (art. 1º)”. A contribuição foi fixada pela

referida resolução em R$ 12.000,00.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão,  temos  a  informar  que

transferências de recursos públicos para outras esferas de governo, seus órgãos ou

entidades, ou para entidades do setor privado estão condicionadas à observância de

dispositivos legais que regem a matéria.

Nesse  sentido,  o  art.  12  da  Lei  federal  nº  4.320,  de  1964,  classifica  as

transferências financeiras em correntes e de capital. As transferências de capital são

“dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito

público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em
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bens  ou serviços”,  constituindo-se em auxílios  ou  contribuições,  segundo derivem

diretamente da Lei de Orçamento ou de lei anterior.

Por sua vez, as transferências correntes são “dotações para despesas às quais não

corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições

e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito

público ou privado”.

Com  base  no  disposto  no  artigo  em  referência,  percebe-se  que  o  termo

“transferências”  compreende  as  subvenções,  auxílios  e  contribuições,  sendo  as

contribuições  destinadas  à  realização  de  despesas  correntes  ou  de  capital,  as

subvenções destinadas, exclusivamente,  às despesas de custeio e os auxílios, às

despesas de capital.

Quanto  aos  requisitos  legais  pertinentes  a  transferências  de  recursos  para

entidades privadas, os arts. 4º, I, “f”, e 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de

2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – estabelecem que as transferências de

recurso  financeiro  para  entidades  públicas  e  privadas,  além  de  atenderem  às

condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, deverão ser autorizadas

por lei específica e estarem previstas no orçamento ou em seus créditos adicionais.

Ao  seu  turno,  a  Lei  nº  21.447,  de  2014,  que  estabelece  as  diretrizes  para  a

elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2015 – LDO –, dispõe,

em seu art. 25, que “a celebração de convênio, termo de parceria, acordo, ajuste ou

instrumento congênere para transferência de recursos a pessoas físicas ou jurídicas e

sua  programação  na  lei  orçamentária  estão  condicionadas  ao  cumprimento  dos

dispositivos  legais  em  vigor”.  Estabelece  também  que  os  beneficiados  pelas

transferências ficam submetidos à fiscalização dos órgãos de controle do Estado.

Em seu art. 38, a LDO veda a destinação de recursos para atender, entre outras, a

despesas  com  sindicato,  associação  ou  clube  de  servidores  públicos,  salvo  as

destinações que tenham sido objeto de autorização legal e as dirigidas a creches e

escolas de atendimento pré-escolar.

Pela análise da proposição em tela, verifica-se que a transferência de recursos ao

Colégio  de  Presidentes  de  Tribunais  de  Justiça  do  Brasil  está  expressamente

condicionada ao cumprimento dos dispositivos legais citados.
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Tal entendimento vai ao encontro do que foi decidido pelo Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais – TCEMG –, que, em consulta formulada pelo presidente do

TJMG (Processo nº 896.576), afirmou que “é possível a transferência de recursos, a

título  de  custeio  de  despesas,  a  entidades  formadas  pela  associação  de  órgãos

públicos de envergadura constitucional, mediante convênio, desde que autorizada por

lei  específica, prevista na Lei  Orçamentária Anual e em observância às condições

estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  conforme  previsto  na  Lei

4.320/1964, art. 4º e na Lei Complementar 101/2000, art. 4º, I, 'f' e art. 26”.

Vale lembrar que a celebração de acordos de vontade pela administração pública,

como é o caso do convênio a ser firmado pelo TJMG, deve respeitar o disposto na

Súmula nº 23 do TCEMG, a seguir transcrita:

“SÚMULA nº 23: A indicação da dotação orçamentária, que irá comportar os gastos

públicos  decorrentes  da  execução  de  convênios,  contratos,  acordos  ou  ajustes

firmados pelo Estado, é exigência legal que não pode ser desprezada, eis que visa a

demonstrar  e  promover,  respectivamente,  a  existência e  a  reserva  de  recursos  e

acompanhar  a  execução  do  plano  plurianual,  o  cumprimento  das  diretrizes

orçamentárias, bem como do respectivo orçamento.” (alterada no “MG” de 8/7/1997 –

pág. 22 – mantida no “MG” de 26/11/2008 – pág. 72 – mantida no D.O.C. de 5/5/2011

– pág. 8 – mantida no D.O.C. de 7/4/2014 – pág. 4)

Quanto à repercussão orçamentária e financeira do projeto, o presidente do TJMG,

em cumprimento ao que determina a LRF, informou, por meio do Ofício nº 1/2015,

que  o  impacto  financeiro  para  o  exercício  financeiro  de  2015  e  para  os  dois

subsequentes  totaliza  R$  36.000,00 (trinta  e  seis  mil  reais),  sendo R$  12.000,00

(doze mil reais) por ano. Já a estimativa de impacto retroativo para os exercícios de

2013 e 2014 totaliza R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Ainda segundo o presidente, as despesas decorrentes da implantação das medidas

propostas correrão por conta do orçamento consignado ao tribunal, havendo dotação

orçamentária suficiente para custear tais despesas.

Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1/2015, em 1º

turno, na forma original.



1073
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 15 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Felipe Attiê – Thiago Cota – Gustavo Corrêa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 16/6/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 38 e 39/2015 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 2.019 e 2.020/2015, respectivamente), do governador do Estado – Ofícios – 2ª

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.021 a

2.069/2015 – Requerimentos nºs 1.077 a 1.117/2015 – Requerimentos Ordinários nºs

1.560 a 1.614/2015 – Proposições Não Recebidas: Requerimentos da Comissão de

Meio  Ambiente  e  do  deputado  Thiago  Cota  –  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

deputados  Gil  Pereira,  Felipe  Attiê,  Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia  –

Suspensão e Reabertura da Reunião – 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições – 2ª Fase: Questões de Ordem – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Doutor Wilson

Batista – Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio

Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio –

Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano

Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Deiró Marra – Dilzon Melo – Dirceu

Ribeiro  – Douglas  Melo – Doutor  Jean Freire – Duarte Bechir  – Durval  Ângelo –

Elismar  Prado –  Emidinho Madeira  – Fabiano Tolentino  – Fábio  Avelar  Oliveira  –

Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil

Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares –

Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João

Alberto – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier – Leandro Genaro – Léo

Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília Campos – Missionário

Marcio Santiago – Neilando Pimenta – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac –
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Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito Torres –

Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h15min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

– O deputado Ulysses Gomes, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 38/2015*

Belo Horizonte, 12 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Poder

Executivo que menciona e altera as Leis nº 15.293, de 05 de agosto de 2004, nº

15.304, de 11 de agosto de 2004 e nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005.

Nos termos do projeto de lei ora proposto, os servidores das carreiras dos Grupos

de  Atividades  de  Saúde,  bem  como  os  integrantes  das  carreiras  do  Instituto  de

Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais,  farão  jus  a  um  reajuste

salarial  pago,  inicialmente,  na  forma de  abono,  a  ser  incorporado ao  vencimento

básico até 2016. Também é previsto o pagamento de abono mensal aos servidores da

Universidade Estadual  de  Montes  Claros que estiverem em exercício  no  Hospital

Universitário Clemente de Faria, com o mesmo valor proposto para os servidores do

Grupo de Atividades de Saúde.

O  projeto  de  lei  propõe,  ainda,  fixação  de  regra  específica  de  promoção  por
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escolaridade  na  carreira  de  Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  bem  como

reestruturação da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo.

As iniciativas propostas advêm das negociações e do diálogo entre o Governo e as

entidades sindicais que representam os trabalhadores e se inserem num conjunto de

medidas para valorização dos servidores pertencentes às carreiras supracitadas.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Dispõe  sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Poder  Executivo  que

menciona e altera as Leis nºs 15.293, de 5 de agosto de 2004, 15.304, de 11 de

agosto de 2004, e 15.466, de 13 de janeiro de 2005.

Art.  1º  –  Fica  assegurada  aos  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento

efetivo e detentores de função pública das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, a

percepção  de  abono  incorporável  no  valor  de  R$190,00  (cento  e  noventa  reais)

mensais, a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei.

Parágrafo  único  –  O  abono  incorporável  não  integrará  a  remuneração  de

contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de

2002, nem os proventos de aposentadoria e pensões, tampouco será considerado

para o cálculo de qualquer outra vantagem, exceto férias e gratificação natalina.

Art. 2º – O abono de que trata o art. 1º será incorporado ao vencimento básico dos

servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo em

quatro  parcelas  de  R$47,50  (quarenta  e  sete  reais  e  cinquenta  centavos),  nas

seguintes datas:

I – primeira parcela em 1º outubro de 2015;

II – segunda parcela em 1º janeiro de 2016;

III – terceira parcela em 1º de abril de 2016;

IV – quarta parcela em 1º julho de 2016.

Parágrafo único – Os valores acrescidos ao vencimento básico nas datas a que se
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refere o caput serão deduzidos do abono incorporável, que será extinto em 1º de julho

de 2016, com sua incorporação integral.

Art. 3º – Os acréscimos remuneratórios previstos no art. 2º aplicam-se ao servidor

inativo e ao afastado preliminarmente à aposentadoria que fizerem jus à paridade,

cujos proventos tiverem como referência os valores aplicáveis às carreiras do Grupo

de Atividades de Saúde do Poder Executivo, a que se refere a Lei nº 15.462, de 2005.

Art. 4º – Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e detentores de

função pública das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder

Executivo, de que trata o art. 1° da Lei n° 15.463, de 13 de janeiro de 2005, que

estiverem em exercício no Hospital Universitário Clemente de Faria, nas unidades a

ele diretamente vinculadas, e na Escola Técnica de Saúde do Centro de Educação

Profissional e Tecnológica, farão jus a abono de R$190,00 (cento e noventa reais)

mensais, a partir do primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei.

Art.  5º  –  Fica  assegurada  aos  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento

efetivo e aos detentores de função pública das carreiras do Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, pertencentes ao Grupo de

Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo, a que se refere o art. 1º da Lei

nº 15.465, de 13 de janeiro de 2005, a percepção de abono incorporável, a partir do

primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei, com os seguintes valores

mensais:

I – R$190,00 (cento e noventa reais) para as carreiras de Auxiliar de Seguridade

Social e Técnico de Seguridade Social;

II  –  R$145,00  (cento  e  quarenta  e  cinco  reais)  para  a  carreira  de  Analista  de

Seguridade Social;

III  –  R$80,00  (oitenta  reais)  para  a  carreira  de  Médico  da  área de  Seguridade

Social.

Parágrafo único – O abono de que trata o  caput não integrará a remuneração de

contribuição a que se refere o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de

2002,  não se incorpora aos proventos e não será  considerado para o cálculo  de

nenhuma outra vantagem, exceto férias e gratificação natalina.

Art. 6º – O abono de que trata o art. 5º será incorporado ao vencimento básico dos
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servidores das carreiras de que trata o inciso I do art. 3º da Lei nº 15.465, de 2005,

em duas parcelas, nos seguintes valores e datas:

I – primeira parcela em 1º de outubro de 2015 com incorporação de:

a)  R$95,00  (noventa  e  cinco  reais)  ao  vencimento  básico  dos  servidores  das

carreiras de Auxiliar de Seguridade Social e Técnico de Seguridade Social;

b) R$74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos) ao vencimento básico dos

servidores da carreira de Analista de Seguridade Social;

c)  R$40,00 (quarenta reais) ao vencimento básico dos servidores da carreira de

Médico da área de Seguridade Social.

II – segunda parcela em 1º de fevereiro de 2016 com incorporação de:

a)  R$95,00  (noventa  e  cinco  reais)  ao  vencimento  básico  dos  servidores  das

carreiras de Auxiliar de Seguridade Social e Técnico de Seguridade Social;

b) R$74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos) ao vencimento básico dos

servidores da carreira de Analista de Seguridade Social;

c)  R$40,00 (quarenta reais) ao vencimento básico dos servidores da carreira de

Médico da área de Seguridade Social.

Parágrafo único – Em decorrência da incorporação de que tratam os incisos I e II do

caput, o abono de que trata o art. 5º será integralmente extinto em 1º de fevereiro de

2016.

Art. 7º – O pagamento do abono de que trata o art. 5º e a incorporação prevista no

art. 6º aplicam-se ao servidor inativo e ao afastado preliminarmente à aposentadoria

que  fizerem  jus  à  paridade,  cujos  proventos  tiverem  como  referência  os  valores

aplicáveis  às  carreiras  do  Ipsemg,  pertencentes  ao  Grupo  de  Atividades  de

Seguridade Social do Poder Executivo a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.465, de

13 de janeiro de 2005.

Art. 8º – O inciso V do art. 22 da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 – (...)

V – comprovação da escolaridade mínima ou titulação requerida para o nível ao

qual se pretende ser promovido, com exigência de:

a) título de certificação, nos termos de regulamento, para promoção ao nível II;
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b) conclusão de curso de pós-graduação  lato sensu ou  stricto sensu relacionado

com a  natureza  e  a  complexidade da  carreira,  nos  termos  de  regulamento,  para

promoção ao nível III;

c) conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu ou de um segundo curso de

pós-graduação lato sensu relacionado com a natureza e a complexidade da carreira,

nos termos de regulamento, para promoção ao nível IV.”

Art.  9º  – O art.  24 da Lei  nº  15.304,  de 2004,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 24 – A contagem do prazo para fins da primeira promoção terá início a partir do

ingresso do servidor na carreira.”

Art. 10 – A estrutura da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, a que se

refere o item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.304, de 2004, passa a vigorar na forma do

Anexo I desta lei a partir do primeiro dia do mês subsequente a sua publicação.

Art. 11 – Em função da alteração prevista no art. 10, o servidor ocupante de cargo

de provimento efetivo de Auditor Interno do Poder Executivo, de que trata o art. 1º da

Lei nº 15.304, de 2004, será reposicionado, considerando-se, para tal fim, o tempo de

efetivo exercício do servidor na carreira e o nível  de escolaridade, nos termos de

regulamento.

Parágrafo único – O reposicionamento de que trata o caput terá vigência a partir do

primeiro dia do mês subsequente à publicação desta lei e será formalizado por meio

de  resolução  conjunta  dos  titulares  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão e da Controladoria-Geral do Estado.

Art. 12 – A tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Interno, constante no

item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, passa a vigorar

na forma do Anexo II desta lei, a partir do primeiro dia do mês subsequente a sua

publicação.

Art. 13 – Ficam reajustados em 20% (vinte por cento), a partir de 1º de julho de

2016, os valores da tabela de vencimento básico de que trata o Anexo II desta lei.

Art. 14 – Ficam reajustados em 12% (doze por cento), a partir de 1º de julho de

2017, os valores da tabela de vencimento básico decorrentes da aplicação do índice

a que se refere o art. 13.
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Art. 15 – Ficam reajustados em 15% (quinze por cento), a partir de 1º de julho de

2018, os valores da tabela de vencimento básico decorrentes da aplicação do índice

a que se refere o art. 14.

Art. 16 – A Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005, passa a vigorar acrescida do

art. 19-A:

“Art.  19-A – As promoções na carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia

terão vigência, nos termos do regulamento, no primeiro dia útil do mês subsequente à

data de publicação do ato de concessão, para o servidor que preencher os seguintes

requisitos:

I – comprovação de escolaridade superior à exigida para o nível da carreira em que

estiver posicionado;

II  –  obtenção de avaliação periódica de desempenho individual  satisfatória,  nos

termos da legislação vigente, no ano imediatamente anterior à promoção;

III – conclusão do período de estágio probatório.

§ 1º – O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido dar-se-á:

I – no primeiro grau cujo vencimento básico seja superior ao percebido pelo servidor

no momento da promoção,  caso o título apresentado para os fins  do disposto no

inciso I do caput corresponda à escolaridade exigida para o nível subsequente àquele

em que estiver posicionado; ou

II – no grau A do nível da carreira cujo requisito de escolaridade for equivalente ao

título apresentado para os fins do disposto no inciso I do caput, caso o referido título

corresponda a escolaridade superior à exigida para o nível subsequente àquele em

que estiver posicionado.

§ 2º – Na hipótese de não preenchimento do requisito de que trata o inciso I do

caput, aplicam-se ao servidor da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia as

regras de promoção estabelecidas no art. 19.”.

Art. 17 – O art. 12 da Lei nº 15.293, de 5 agosto de 2004, passa a vigorar acrescido

do seguinte parágrafo único:

“Art. 12 – (...)

Parágrafo único – A partir  de 1° de dezembro de 2014, não haverá ingresso em
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cargo da carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, e os cargos ocupados

serão extintos na medida de sua vacância.”.

Art. 18 – O § 1º do art. 41 da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 41 – (...)

§ 1º – A partir  de 1° de dezembro de 2014, não haverá ingresso em cargo das

carreiras de que tratam os incisos I, IV, VII, XIII e XIV do art. 1º desta lei.”.

Art. 19 – O item 8 do Anexo II da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma

constante no Anexo III desta lei.

Art. 20 – A designação para o exercício de função pública de Auxiliar de Serviços de

Educação Básica e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, nos termos do art. 10 da

Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, será permitida até que as atribuições previstas

no item 8  do  Anexo II  da  Lei  nº  15.293,  de 2004,  e na  primeira  linha da tabela

constante no item III.3 do Anexo III da Lei nº 15.301, de 2004, sejam integralmente

desempenhadas mediante contratos de terceirização de serviços.

Art. 21 – O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, ao servidor inativo e ao

pensionista, com direito à paridade, nos termos da legislação vigente.

Art. 22 – Ficam revogados:

I – o inciso VIII do art. 12 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004;

II – o inciso I do § 1º do art. 9º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004.

Art.  23  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências especificadas nos arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

ANEXO I

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de 2015.)

“ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei n° 15.304, de 11 de agosto de

2004)

I.2 – Estrutura da Carreira de Auditor Interno

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais

* – A Estrutura da Carreira de Auditor Interno, carga horária 40 horas, foi publicada

no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.
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ANEXO II

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2015.)

“ANEXO III

(a que se refere o inciso III do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005.)

III. 2 – CARREIRA DE AUDITOR INTERNO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* – A Carreira de Auditor Interno, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do

Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO III

(a que se refere o art. 19 da Lei nº , de de de 2015.)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004.)

Atribuições dos cargos efetivos que compõem as carreiras  dos Profissionais  de

Educação Básica

(...)

8. Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (em extinção), responsável

pela execução de atividades-meio nos órgãos de lotação, dentre as quais:

8.1 – (...)””

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

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

Regimento Interno.

* – Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 39/2015*

Belo Horizonte, 15 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei  que altera a Lei nº 6.084, de 15 de maio de

1973, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA

MG.

O objetivo do incluso projeto é dotar  a COPASA MG de novos instrumentos de

governança corporativa,  que lhe permitam desenvolver  as atividades previstas em
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seu  objeto  social  também  por  intermédio  de  empresas  subsidiárias  integrais,

especialmente constituídas para tais fins, ou ainda por intermédio de empresas de

que participe a COPASA MG ou suas subsidiárias, majoritária ou minoritariamente,

mediante deliberação do Conselho de Administração.

A iniciativa compõe o conjunto de medidas para que a COPASA MG desenvolva

novos  modelos  de  negócios  relacionados  com  a  prestação  de  serviços  de

abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de

resíduos sólidos, em parceria com outros agentes que atuam nesses setores, com

alternativas  de  acesso  a  novas  modalidades  de  crédito  para  financiamento  do

desenvolvimento da infraestrutura de saneamento básico das comunidades mineiras.

Além disso, com essas prerrogativas, a COPASA MG terá condições de fazer frente

à concorrência e competitividade criadas em torno do setor de saneamento básico,

seja atuando diretamente ou por intermédio de parcerias, como forma de proteger sua

participação no mercado e ampliar seus negócios, principalmente em áreas que ainda

não vem atuando.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.020/2015

Altera a Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a Companhia de

Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG.

Art. 1° – Fica revogado o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 6.084, de 15 de maio

de 1973.

Art. 2º – Fica acrescentado à Lei nº 6.084, de 1973, o seguinte artigo 3º-A:

“Art. 3º-A – As atividades da COPASA MG, previstas em seu objeto social, serão

desenvolvidas  diretamente  ou  por  intermédio  de  empresas  subsidiárias  integrais

especialmente constituídas para tais fins ou ainda por intermédio de empresas de que

participem  a  COPASA MG  ou  suas  subsidiárias,  majoritária  ou  minoritariamente,

mediante deliberação do Conselho de Administração.

§ 1º – Fica permitida a transferência de empregados entre a COPASA MG e suas
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subsidiárias e controladas, respeitados os direitos assegurados na legislação vigente

e em acordos coletivos de trabalho.

§ 2º – A COPASA MG poderá fornecer apoio operacional, logístico, administrativo e

técnico à operação de suas subsidiárias.

§ 3º – O prazo de duração da COPASA MG, de suas subsidiárias e controladas é

indeterminado.”.

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

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

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

Regimento Interno.

* – Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr.  Angelo  Fernando  Padilha,  presidente  da  Comissão  Nacional  de  Energia

Nuclear  do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 393/2015, da Comissão de Educação.

Do Sr. Bonifácio de Andrada, deputado federal, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 503/2015, da Comissão da Pessoa com Deficiência.

Da Sra. Carolina Queiroz de Carvalho, promotora de justiça da Comarca de Ponte

Nova,  encaminhando abaixo-assinado por  meio do qual  cidadãos que necessitam

visitar parentes no complexo penitenciário desse município solicitam o apoio desta

Casa com vistas a que seja instalada infraestrutura sanitária fora do complexo para

atender os visitantes. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Damon Lázaro de Sena, prefeito municipal de Itabira, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.003/2015,  em  atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Edilson Lima, presidente da Câmara Municipal de Urucânia, encaminhando

cópia de moção de apoio dessa Casa ao Movimento dos Atingidos pela Lei 100. (–

Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2015)

Do  Sr.  Luiz  Antônio  Resende  Soares,  prefeito  municipal  de  Jequeri,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.086/2015,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)
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Do  Sr.  Helvécio  Miranda  Magalhães  Júnior,  secretário  de  Planejamento,

encaminhando  cópia  do  Relatório  de  Avaliação  dos  Programas  do  PPAG para  o

exercício de 2014. (– À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas ao Requerimento nº 303/2015, da Comissão de Saúde.

Da  Sra.  Mariah  Brochado  Ferreira,  secretária  de  Casa  Civil  (3),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nos 369, 699 e 977/2015, em atenção a

pedido de diligência da Comissão de Justiça. (– Anexem-se aos referidos projetos de

lei.)

Do Sr. Nalbernard de Oliveira Bichara, juiz de Direito da Comarca de São Francisco,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  645/2015,  da  Comissão  de

Administração Pública.

Do Sr. Vitore Andre Zilio Maximiano, secretário nacional de Políticas sobre Drogas,

manifestando sua estranheza pela moção de repúdio a essa secretaria requerida pela

Comissão  de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas  e  ressaltando  que  considera  o

episódio um equívoco de comunicação.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.021/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.019/2014)

Dispõe sobre a alienação de veículos apreendidos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Serão  alienados  por  meio  de  leilão,  obrigatoriamente  como sucata  e

mediante compactação, os veículos apreendidos no Estado por ato administrativo ou

de polícia judiciária, após cumpridas as formalidades legais.

§ 1º – É aplicável o mesmo procedimento aos veículos sinistrados, compreendidos

aqueles  envolvidos  em  acidentes  de  trânsito  com  perda  total,  apreendidos  ou

indenizados por empresa seguradora.
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§ 2º – Nas hipóteses definidas neste artigo são vedados o desmonte de veículos

automotores e a comercialização das respectivas autopeças e acessórios usados e

recondicionados.

Art.  2º  –  Somente  poderão  ser  desmontados  e  suas  autopeças  e  acessórios

comercializados  os  veículos  alienados  pelos  respectivos  proprietários  aos

estabelecimentos comerciais regularmente credenciados para tal fim em órgão a ser

definido pelo Poder Executivo, excluídos aqueles referidos no art. 1º desta lei.

Parágrafo único – A aquisição de veículos, nos termos do caput deste artigo, deverá

ser comunicada à Secretaria de Estado de Fazenda e ao Departamento de Trânsito

de Minas Gerais – Detran-MG – previamente ao desmonte e à comercialização das

respectivas peças.

Art. 3º – Para os fins do art. 2º desta lei, a solicitação do credenciamento deverá ser

instruída com:

I – o contrato social do estabelecimento comercial;

II  –  a  inscrição  como  contribuinte  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;

III – a relação de empregados e ajudantes, em caráter permanente ou eventual,

devidamente qualificados;

IV – o atestado de antecedentes criminais dos sócios-proprietários;

V – o alvará municipal de funcionamento;

VI – a declaração de inexistência de assentamento no Cadastro Informativo dos

Créditos  não  Quitados  de  Órgãos  e  Entidades  Estaduais  –  Cadin  Estadual  –  do

estabelecimento comercial e de seus respectivos sócios.

Parágrafo único – Sempre que ocorrer qualquer alteração no quadro societário e de

empregados ou ajudantes, o responsável pelo estabelecimento comunicará o fato a

autoridade competente no prazo máximo de cinco dias.

Art.  4º  – O requerimento  para  o  desmonte  do  veículo  e  a  comercialização das

respectivas autopeças, nos termos do art. 2º desta lei, deverá ser instruído com:

I – a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – ou no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas – CNPJ –, o endereço e o nome do proprietário atual;
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II – o número do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam –, marca,

modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo dos veículos;

III – os comprovantes:

a) de entrega da placa do veículo;

b) de entrega de parte do chassi que contém o registro do número de identificação

veicular – VIN (chassi);

c)  da  alienação  do  veículo  pelo  proprietário  ao  estabelecimento  comercial  e

respectivo comprovante de pagamento, quando não se tratar de doação não onerosa;

d) de baixa do veículo no Sistema de Cadastro de Veículos do Detran-MG.

Art. 5º – Os estabelecimentos comerciais a que se refere esta lei deverão efetuar o

registro de entrada e saída dos veículos e das autopeças em livro contendo:

I – data de entrada do veículo no estabelecimento comercial;

II – nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;

III  –  data  da  saída  e  descrição  das  peças  e  identificação  do  veículo  ao  qual

pertenciam;

IV – nome, endereço e identidade do comprador;

V – número do Renavam, marca, modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo

do veículo;

VI – número do documento de baixa do registro do veículo no Detran-MG.

Parágrafo único – A fiscalização do livro a que refere este artigo será realizada pelo

Detran-MG.

Art.  6º  – As  autopeças usadas e  recondicionadas destinadas à comercialização

deverão ser gravadas com o número do chassi do veículo (VIN) em baixo relevo, com

dezessete caracteres.

Art.  7º  –  O  estabelecimento  comercial  de  desmonte  e  comércio  de  autopeças

usadas e recondicionadas que estiver em desacordo com o disposto nesta lei estará

sujeito,  sem  prejuízo  de  outras  sanções  legais,  cumulativamente,  às  seguintes

penalidades:

I  – cassação do credenciamento para o desmonte de veículos e o comércio de

autopeças;

II – cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS;



1088
____________________________________________________________________________

III – impedimento para o exercício da atividade comercial de que trata esta lei.

Parágrafo único – A Secretaria de Estado da Fazenda é o órgão competente para a

fiscalização  e  a  aplicação das  penalidades  previstas  neste  artigo,  podendo  ainda

determinar,  liminarmente,  a  suspensão  do  credenciamento  para  o  desmonte  e  o

comércio  de  autopeças,  da  inscrição  estadual  e  o  impedimento  da  atividade  do

estabelecimento comercial, obrigando-se ainda, sempre que for o caso, a comunicar

à Polícia Civil sobre a eventual existência de indícios de crime.

Art. 8º – A cassação da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS, prevista no

inciso II do art. 7º desta lei, implicará aos sócios, pessoas físicas ou jurídicas, em

comum ou separadamente, do estabelecimento penalizado:

I  –  o  impedimento  de  exercerem  o  mesmo  ramo  de  atividade,  ainda  que  em

estabelecimento distinto daquele;

II – a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade.

Parágrafo único – As restrições previstas nos incisos I e II deste artigo prevalecerão

pelo prazo de cinco anos contados da data de cassação da inscrição no cadastro de

contribuintes do ICMS.

Art.  9º  – O Poder Executivo publicará no diário oficial  do Estado a relação dos

estabelecimentos  comerciais  punidos  com  base  no  disposto  nesta  lei,  fazendo

constar os respectivos CNPJs e endereços de funcionamento.

Art. 10 – Os estabelecimentos comerciais de que trata esta lei terão o prazo de

noventa dias a contar da data de sua publicação para regularizar suas atividades.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Tony Carlos

Justificação:  Tenho  a  honra  de  submeter  à  elevada  apreciação  dos  nobres

deputados  este  projeto  de  lei,  que  trata  da  alienação  por  meio  de  leilão,

obrigatoriamente como sucata e mediante compactação, dos veículos apreendidos

por ato administrativo ou de polícia judiciária.

A propositura objetiva coibir crimes contra o patrimônio, notadamente o furto e o

roubo de veículos automotores, prática diretamente relacionada ao mercado paralelo
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de  compra  e  venda  de  autopeças  e  acessórios  automotivos  de  origem  não

comprovada. Tal prática, além de revelar sérios riscos ao interesse do consumidor,

como  a  ausência  de  garantia  e  de  segurança  no  uso  do  produto,  estimula  a

ocorrência desses tipos de crimes.

Não  obstante  a  efetivação  de  ações  de  segurança  pública  que  possibilitem

minimizar  a  ocorrência  dessa  modalidade  criminosa,  seja  pela  intensificação  do

policiamento, seja pela responsabilização criminal, outras medidas que resultem no

aumento do poder regulatório e de controle do Estado são imprescindíveis, tendo em

vista a inequívoca interface que determinadas atividades comerciais, como a presente

hipótese, guardam com as ações criminosas e a ocorrência de diversas modalidades

de atos de corrupção, tanto por agentes públicos como por particulares.

A adoção  desta  proposta  acabará  com  o  comércio  de  autopeças  de  veículos

sinistrados  ou  apreendidos,  por  ato  administrativo  ou  judicialmente,  revertendo  o

quadro atual em que o Estado não consegue promover uma fiscalização mais efetiva.

A  ser  acolhido  pelos  nobres  deputados,  este  projeto  de  lei  certamente  trará

inequívoca melhoria na área de segurança pública a todo o conjunto da sociedade

mineira, ao aumentar o poder de fiscalização do Estado e colaborar para reduzir a

incidência de crimes contra o patrimônio.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.055/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.022/2015

Dispõe sobre a Rede de Cuidados Paliativos, na saúde pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os municípios mineiros contarão com a Rede de Cuidados Paliativos, a ser

implantada, paulatinamente, até o ano de 2019 em todo o Estado.

Parágrafo único – Cuidado paliativo é aquele definido pela Organização Mundial de

Saúde – OMS – como o cuidado total e ativo de pacientes cuja doença não é mais

responsiva  a  tratamento  curativo,  com  o  controle  da  dor  e  dos  problemas

psicológicos, sociais e espirituais como bases do tratamento cuja meta é fazer com
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que o paciente tenha a melhor  qualidade de vida possível  para si  próprio e seus

familiares.

Art.  2º  –  Os  municípios  com  mais  de  cem  mil  habitantes  terão  uma  rede  de

cuidados paliativos, cuja cobertura abrangerá toda a população da cidade.

Parágrafo único – Os municípios com menos de cem mil habitantes, contarão com

centro de referência em cuidados paliativos.

Art.  3º – As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias.

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

Art. 5º – Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação:  A Organização  Mundial  de  Saúde  definiu  em  2002  o  que  seriam

cuidados paliativos, dando a eles importância e abordagem singular, buscando avaliar

e  controlar  não  apenas  a  dor,  mas  todos  os  sintomas  de  natureza  física,  social,

emocional e espiritual.

Atividades relacionadas aos cuidados paliativos ainda precisam ser regularizadas

na  forma  de  lei.  Ainda  imperam  no  Brasil  um  enorme  desconhecimento  e  muito

preconceito  relacionado aos  cuidados paliativos,  principalmente  entre  os  médicos,

profissionais de saúde, gestores hospitalares e o Poder Judiciário. Ainda se confunde

atendimento paliativo com eutanásia, e há um enorme preconceito com relação ao

uso de opioides, como a morfina, para o alívio da dor.

O controle dos sintomas e da dor, o alívio do sofrimento, a compaixão pelo enfermo

e sua família,  a  procura pela autonomia e pela manutenção de uma vida  ativa e

digna,  enquanto  ela  perdurar,  são,  em  apertada  síntese,  alguns  princípios  dos

cuidados paliativos.

Está provado que os cuidados paliativos diminuem os custos dos serviços de saúde

e trazem enormes benefícios aos pacientes e seus familiares. A conscientização da

população brasileira sobre os cuidados paliativos é essencial para que o sistema de

saúde brasileiro  mude sua abordagem aos pacientes  portadores  de  doenças  que
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ameaçam a continuidade de suas vidas. Cuidados paliativos são uma necessidade de

saúde pública. São uma necessidade humanitária.

Assim,  considerando  a  relevância  do  assunto  em questão,  aguardamos  que os

nobres pares aprovem este presente projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 248/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.023/2015

Institui o meio-passe escolar nos transportes coletivos intermunicipais do Estado e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituído o meio-passe nas passagens de ônibus intermunicipais aos

estudantes que estejam matriculados em estabelecimentos de ensino, oficialmente

reconhecidos, no Estado.

§ 1° – Serão reservadas duas vagas por veículo aos beneficiários.

§ 2° – Serão favorecidos com a redução de 50% (cinquenta por cento) no valor das

passagens os estudantes regularmente matriculados nos estabelecimentos de ensino

público  ou  particular,  de  ensino  fundamental,  médio,  superior,  técnico  e

profissionalizante, situados no Estado.

§ 3° – Para ter direito ao benefício de que trata esta lei, além da comprovação da

matrícula, o estudante deverá apresentar a carteira emitida pela entidade estudantil

que o representa.

§ 4° – Nos casos em que o município não possua entidade estudantil,  a carteira

poderá ser emitida pelo órgão municipal responsável pela educação.

§ 5° – Ao deixar a instituição de ensino ou concluir o curso que lhe proporcionou o

benefício o estudante perde o direito ao desconto de que trata esta lei.

Art. 2° – O desconto de que se trata o art. 1° desta lei é assegurado nas linhas

intermunicipais, não se estendendo ao sistema de transporte coletivo municipal.

Art. 3° – As empresas concessionárias do transporte coletivo intermunicipal podem

utilizar as seguintes fontes de recursos para o cumprimento desta lei:

I – dotação orçamentária destinada pelo Estado;



1092
____________________________________________________________________________

II – publicidade veiculada nos veículos de transporte coletivo intermunicipal;

III – adaptação das planilhas de cálculo tarifário.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Thiago Cota

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo estender aos estudantes do Estado

de Minas Gerais uma conquista já obtida por  vários  jovens de outros estados da

federação: o direito ao meio-passe nos transporte intermunicipal.

A ideia do projeto é beneficiar os inúmeros estudantes de todos os níveis de ensino,

os quais, sem o incentivo do meio-passe intermunicipal, encontrariam dificuldade para

concluir seus respectivos cursos, devido aos altos gastos com mensalidade, materiais

escolares e, sobretudo, com deslocamentos diários.

Vale lembrar que ingressar numa instituição de ensino é apenas o começo de uma

longa jornada. O maior desafio para o estudante não é ingressar, mas permanecer na

instituição.  Além  disso,  a  classe  estudantil,  na  sua  maioria,  não  possui  renda

compatível com as despesas do dia a dia.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos pares à aprovação desta

iniciativa.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.781/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.024/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 155/2011)

Veda  a  inscrição  do  nome  de  consumidor  de  serviço  público  em  cadastro  de

restrição ao crédito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  É vedada  a inscrição do  nome de consumidor  de  serviço  público  em

cadastro de restrição ao crédito em decorrência de atraso no pagamento da conta de

consumo.

Parágrafo único – A vedação a que se refere o caput deste artigo ocorrerá quando o
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serviço  for  prestado  de  forma  direta  pela  administração  pública  ou  por  meio  de

concessionária ou permissionária do serviço público.

Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

constantes no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que contém o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Serviços públicos são aqueles que devem ser prestados pelo Estado,

porque relacionados a suas atividades-fins. Para a prestação de tais serviços, são

criadas empresas públicas ou, por motivos de ordem econômica e administrativa, o

poder público os delega a terceiros.

Também  por  motivos  econômicos,  os  serviços  públicos  são pagos,  embora  em

princípio devessem ser gratuitos, porque decorrentes da obrigação do poder público

de satisfazer necessidades consideradas comuns a todos os cidadãos.

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito daqueles cidadãos

que porventura não consigam honrar seus compromissos com as empresas públicas

ou com as concessionárias  dos serviços públicos,  porque,  a rigor,  esses serviços

deveriam lhes estar sendo oferecidos gratuitamente, pelos motivos que expusemos

anteriormente.

Nossa convicção nos levou a apresentar este projeto de lei, que pretende vedar a

inclusão  de  devedores  de  serviços  públicos  em  cadastros  de  consumidores

inadimplentes.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é perfeito, já que

o  tema  em  questão  foi  definido  pelo  legislador  constituinte  como  de  natureza

concorrente,  podendo  ser  objeto  de  regulamentação  por  qualquer  dos  entes  da

Federação (Constituição Federal, art. 24, VIII).

Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada ao chefe do Poder Executivo, o que

assegura  ao  parlamentar  estadual  a  possibilidade  de  desencadear  o  processo

legislativo.
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Esperamos, portanto, boa acolhida à proposta que ora submetemos à apreciação

dos ilustres deputados.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 863/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.025/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 159/2011)

Institui a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de

Drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Educação  Preventiva  e  Atenção

Integral  ao  Usuário  de  Drogas,  com a  atribuição primordial  de  formular  a  política

estadual  nos temas da prevenção,  do  tratamento,  da  assistência  e da  reinserção

social dos usuários de drogas e seus familiares.

Art. 2º – Os princípios orientadores da política ora instituída são:

I – mudar a lógica de discriminação aos usuários de drogas visando a reduzir o

processo de exclusão social;

II  –  estimular  a  pluralidade  de  ações  preventivas,  terapêuticas,  reabilitadoras  e

legais;

III  –  incentivar  a  participação  da  sociedade em  geral  nas  iniciativas  voltadas  à

prevenção e à redução do uso abusivo de drogas;

IV – orientar as ações desta política por informações científicas e por uma ética que

resguarde  os  direitos  humanos  e  de  cidadania  da  população  de  usuários  e  da

população em geral.

Art. 3º – As diretrizes fixadas para a política de que trata esta lei são as seguintes:

I – educação preventiva: que compreende um conjunto articulado e integrado de

ações e serviços preventivos, individuais e coletivos, tendo como objetivo facilitar o

acesso à informação e à orientação, bem como a espaços potencializadores de um

desenvolvimento integral do cidadão, que deve estar direcionada à valorização da

qualidade  de vida  por  meio  da  interdisciplinaridade  e  da  associação  de recursos

pedagógicos como lazer, esporte e cultura, estimulando o resgate e o fortalecimento
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dos  laços  do  cidadão  com  seu  meio  social  –  afetivos,  escolares,  profissionais,

familiares,  solidários,  entre  outros  –  de  forma  responsável,  ampliando  os

compromissos do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e ao contexto social

em que vive;

II – atenção integral ao usuário de drogas e sua rede social: que compreende um

conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais, constituídos a partir de uma visão

integrada de concepção de saúde em uma perspectiva de redução de danos que

engloba  indicadores  de  qualidade  de  vida,  qualidade  das  relações  interpessoais,

inclusão social e participação por intermédio do controle social;

III  –  contribuição  ao  debate  sobre  a  repressão  ao  tráfico:  que  compreende  a

disponibilização de estudos e experiências de outras áreas, como por exemplo as da

saúde, da educação e da cidadania, visando à qualificação do planejamento de ações

integradas da política de redução de oferta e de demanda pelo uso de drogas e à

contribuição para o debate sobre o comércio ilegal de drogas legais e ilegais.

Art.  4º  –  Compete  ao  Estado,  no  tocante  à  Política  Estadual  de  Educação

Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas:

I – formular diretrizes, adequar e referenciar a política de prevenção de drogas e

atenção ao usuário;

II – apoiar a realização de eventos, encontros de formação continuada, campanhas,

pesquisas da realidade e estudos nas áreas de educação preventiva, atenção integral

ao usuário de drogas e repressão ao tráfico;

III – acompanhar a implantação de programas de educação preventiva nas escolas,

continuados e sistemáticos, estendendo para outras ações complementares, por meio

da definição de critérios, com a participação de todos os segmentos da comunidade

escolar e de lideranças comunitárias;

IV – estimular a implantação de programas de prevenção nas empresas públicas e

privadas por intermédio de uma política de recursos humanos para a abordagem, o

encaminhamento ao tratamento e a reinserção laboral dos servidores com problemas

relacionados com o uso de drogas;

V – potencializar a utilização dos espaços públicos com ações de esporte, lazer,
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educação e  saúde  e  ampliar  a  realização  de eventos  culturais  que  respeitem as

características locais e regionais, tornando-os acessíveis à população em geral;

VI  –  estimular  iniciativas  de  profissionalização  e  de  geração  de  renda  que

promovam a inclusão social de adolescentes em situação de vulnerabilidade social;

VII – referenciar à rede de atenção à saúde voltada ao usuário de drogas e sua

família,  associando  modalidades  de  tratamento  que  buscam  abstinência  àquelas

orientadas pela estratégia de redução de danos;

VIII – estimular a implantação de programas de redução de danos integrados em

outras  modalidades  da  rede  de  atenção  à  saúde,  visando a  reduzir  os  prejuízos

decorrentes do uso de qualquer substância lícita ou ilícita;

IX  –  reunir  informações  sobre  danos  epidemiológicos  referentes  ao  tema  das

drogas em nível estadual;

X  –  estabelecer  uma  interlocução  qualificada  com  a  mídia  e  com  promotores

culturais,  por  meio  das  assessorias  de  comunicação  públicas  e  privadas,  para

sensibilizar a opinião pública, ampliar a compreensão dos problemas das drogas na

sociedade e informar adequadamente com dados científicos;

XI  –  rediscutir  e  fiscalizar  o  cumprimento  dos  dispositivos  legais  referentes  à

propaganda e ao comércio ilegal de drogas lícitas;

XII  –  promover  o  debate  sobre  a  legislação  sobre  drogas  e  a  interseção  dos

aspectos jurídicos e de saúde em relação aos usuários e aos dependentes de drogas

em conflito com a lei;

XIII  – aprofundar o planejamento e as estratégias para executar uma política de

repressão ao narcotráfico pela  sua implicação no aumento  da  criminalidade e  da

violência e na instabilidade econômica e política, decorrentes dele;

XIV – acompanhar os resultados, avaliar e redimensionar as metas mediante os

resultados  de  impacto  dos  programas  desenvolvidos,  integrando  ações  das

secretarias estaduais e de setores da sociedade.

Art.  5º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  a  Política  Estadual  de  Educação

Preventiva  e  Atenção  Integral  ao  Usuário  de  Drogas  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data da publicação desta lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A Política  Estadual  de  Educação  Preventiva  e  Atenção  Integral  ao

Usuário  de  Drogas  tem  como objetivo  orientar  as  linhas  de  ação  do  governo  do

Estado, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada na abordagem do uso

abusivo de drogas.

Para a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de

Drogas o termo “drogas” é aplicado a qualquer substância psicoativa, como álcool,

tabaco,  solventes  e  medicamentos,  substâncias  lícitas,  bem  como  àquelas

consideradas ilícitas, como a maconha, a cocaína e outras.

O  consumo  de  drogas  afeta  a  vida  em  sociedade,  podendo  se  destacar  seus

malefícios na família, com a constatação do aumento da violência doméstica, sendo

que 2/3 dos casos de espancamento de crianças e de agressões entre marido e

mulher ocorrem com pais ou maridos embriagados (Ministério da Saúde, 1997); por

outro lado, a desagregação familiar, aliada ao desemprego e à pobreza, provoca o

fenômeno de crianças e adolescentes que vivem na rua.

No trabalho,  o uso indevido do álcool  e das drogas é responsável  por  50% do

absenteísmo  e  das  licenças  de  saúde,  atrasos,  acidentes  de  trabalho,  baixa

produtividade,  desperdício  de  matéria-prima,  rotatividade  e  pela  sobrecarga  dos

serviços médicos. (ABEAD, 1990)

No trânsito, 75% dos acidentes fatais estão ligados ao abuso do álcool; 61% das

pessoas  envolvidas  em  acidentes  de  trânsito  e  56,2%  dos  que  sofreram

atropelamentos, apresentavam alcoolemia positiva. (ABEDETRAN, 1997)

No aumento da violência e da criminalidade, 68% dos homicídios culposos, 62%

dos  assaltos,  54% dos assassinatos  e  44% dos  roubos  estão  ligados  ao uso de

drogas. (Ministério da Saúde, 1997)

A disseminação do vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis e seus parceiros

sexuais concorre para que, no Brasil, cerca de 25% dos casos de infecção pelo HIV

estejam relacionados com o uso de drogas injetáveis.

Na  saúde  pública  temos  um  número  elevado  de  internações  hospitalares
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decorrentes  de  patologias  associadas  à  dependência  de  drogas,  em  especial  do

álcool e do tabaco.

Para  a  população  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  o  uso  de  drogas  se

apresenta como uma opção na falta de acesso aos equipamentos socioeducativos,

assim como pode amenizar a extrema distância entre a grande oferta de bens de

consumo e a impossibilidade de sua aquisição. O envolvimento com o mundo das

drogas tem se caracterizado como uma chance de mobilidade social, já que, apesar

do perigo, oferece possibilidades de “trabalho, inserção e reconhecimento” de uma

rede não formal de socialização.

Na  rede escolar  observa-se  que  a  abordagem  do  tema entra  no  cotidiano  das

atividades escolares  somente  de  forma pontual  e  através de  iniciativas  esparsas.

Algumas  experiências  desenvolvem  essa  temática  através  da  interdisciplinaridade

criativa, aproveitando os diferentes aspectos das disciplinas para colocar questões

que estimulem o exercício de uma escolha consciente da criança e do adolescente.

A  assistência  aos  usuários  de  drogas  não  acolhe  a  demanda  e  ainda  está

permeada  pelo  paradigma  “hospitalocêntrico”,  necessitando  fortalecer  a  rede

intermediária de atendimento e reduzir as internações, dando a devida importância

para a contrarreferência, que deve reencaminhar o paciente, após uma intervenção

de maior complexidade para os recursos mais próximos da região de moradia, para

prosseguimento do tratamento.

A política de repressão ao tráfico ilícito  está  pouco equipada para alcançar  seu

objetivo maior, que é reduzir a oferta de drogas no mercado, tendo dificuldade de

empenhar-se no enfrentamento dos  grandes traficantes,  dedicando seus esforços,

prioritariamente, na repressão do nível intermediário do tráfico, justamente onde se

encontram os usuários de drogas, que se envolvem com o tráfico como meio de obter

a droga necessária para uso próprio.

Tendo  em  vista  a  caracterização  do  problema  e  os  dados  epidemiológicos

apresentados, encontramos as justificativas necessárias para a implantação de uma

Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas,

pois  somente  com  diretrizes  claramente  definidas  e  priorizadas  e  uma  proposta

estruturada envolvendo e integrando as ações das secretarias de Estado e de vários
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segmentos sociais,  com a participação ativa da sociedade civil,  se pode enfrentar

esse problema de forma arrojada, com ética e competência.

O objetivo principal  dessa política é intervir  no problema do uso e do abuso de

drogas, visando à mudança de uma lógica de discriminação instituída ao longo dos

anos.  A viabilização dessa mudança está pautada pelo  estímulo  à  pluralidade de

ações preventivas, terapêuticas, de cidadania e legais.

Dessa perspectiva,  essa política deve alinhar-se  a  outras  políticas  sociais,  bem

como  incentivar  a  participação  da  sociedade  em  geral  na  discussão  de  temas

relacionados com o uso de drogas e suas consequências, na proposição e tomada de

iniciativas que visem à prevenção voltada à comunidade em geral, à atenção integral

aos usuários de drogas e à repressão ao tráfico de drogas, com o apoio do governo e

da sociedade, por isso conto com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto

de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Prevenção e Combate às

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

PROJETO DE LEI Nº 2.026/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 163/2011)

Dispõe  sobre  a  alimentação  escolar  na  rede  estadual  de  ensino  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado consignará recursos no orçamento, destinados à execução de

programas  de  alimentação  escolar  gratuita  aos  alunos  do  ensino  médio  e  dos

programas de educação de jovens e adultos.

Art.  2º  –  O montante  dos  recursos  a  que  se  refere  o  art.  1º  será  diretamente

proporcional ao número de matrículas na rede estadual de ensino.

Art.  3º  –  Cabe  ao  Conselho  Estadual  de  Alimentação  Escolar,  entre  outras

atribuições, a fiscalização e o controle da aplicação dos recursos de que trata esta lei.

Art. 4º – A elaboração dos cardápios do Programa de Alimentação Escolar de que

trata  esta  lei  deverá  ser  feita  por  nutricionista  capacitado,  será  desenvolvido  em

acordo com o Conselho Estadual  de  Alimentação Escolar  e respeitará  os  hábitos

alimentares de cada localidade, sua vocação agrícola e a preferência pelos produtos

in natura.
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Art. 5º – Na aquisição de insumos, serão priorizados os produtos de cada região,

visando à redução dos custos.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 196, parágrafo

único, prevê que “a gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui a de todo o material

escolar e da alimentação do educando, quando na escola”.

Entretanto, um dos grandes problemas vividos hoje pelas escolas diz respeito à

ausência de recursos destinados à merenda escolar para alunos do ensino médio e

dos programas de educação de jovens e adultos, excluídos dos programas da União,

conforme dispõe a Lei Federal nº 3.913, de 1994.

Considerando a  importância  das ações  governamentais  que visam à  segurança

alimentar, em especial de crianças e adolescentes, cabe ao Estado suprir essa lacuna

e garantir a alocação de recursos para subsidiar a merenda aos alunos da sua rede

de ensino, inclusive os do ensino médio e dos programas de educação de jovens e

adultos, cumprindo, dessa forma, o dispositivo constitucional.

Na publicação da Secretaria  de Estado da Educação  Coleção Lições de Minas,

volume  IV,  sobre  merenda  escolar,  há  o  reconhecimento  de  que  “o  rendimento

escolar, o sucesso no processo de ensino e de aprendizagem, a almejada formação

de cidadãos conscientes e atuantes na comunidade em que vivem (...) dependem,

para sua consecução, de uma série de fatores econômicos, sociais e até culturais. É

certo  que  um  dos  requisitos  significativos  é  o  padrão  alimentar  e  as  condições

nutricionais e de saúde”.

Tendo o governo do Estado a clareza sobre a importância da merenda escolar para

o desempenho dos alunos, em especial  para os de baixa renda,  para os quais a

merenda escolar muitas vezes constitui a principal refeição, cumpre-nos estender o

direito a todas as crianças e aos adolescentes e adultos regularmente matriculados

na rede estadual de ensino.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.027/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 193/2011)

Dispõe sobre o detalhamento das contas de telefone das operadoras de telefonia

fixa do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – As contas de telefone discriminarão pormenorizadamente os seguintes

dados das chamadas que compõem o valor da cobrança:

I – data da ligação;

II – hora, minuto e segundo do início e do término da ligação;

III – duração da ligação;

IV – número discado e sua localidade de origem ou número e localidade de origem

da ligação, em caso de ligação a cobrar;

V – valor cobrado pela chamada;

VI – modalidade e descrição do serviço prestado.

Parágrafo único – O detalhamento a que se refere o caput deste artigo engloba a

totalidade das chamadas efetuadas e das recebidas a cobrar pelo número de telefone

abrangido  pela  conta,  até  mesmo  as  que  integram  a  franquia  de  pulsos  das

operadoras.

Art. 2º – O disposto nesta lei aplica-se compulsoriamente às empresas de telefonia

fixa,  sendo  vedada  qualquer  exigência  ao  usuário  para  que  se  proceda  ao

detalhamento da conta.

Art.  3º  – A conta de telefone conterá  tabela informando os valores de tarifação

utilizados na cobrança.

Parágrafo único – A inexistência da tabela a que se refere o  caput deste artigo

acarreta a inexigibilidade de pagamento da conta, sem qualquer ônus para o usuário.

Art. 4º – Os valores cobrados pela conta de telefone que não forem detalhados na

forma desta lei não poderão ser exigidos pelas operadoras de telefone.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  art.  24,  VIII,  da  Constituição  Federal,  e  o  art.  10,  XV,  “h”,  da



1102
____________________________________________________________________________

Constituição Estadual,  dispõem acerca da competência concorrente entre União e

estado acerca de matéria de responsabilidade por dano ao consumidor.

Por  sua vez,  o  art.  6º,  VIII,  da  Lei  nº  8.078,  de  1990,  garante  ao  usuário  dos

serviços de telefonia fixa o direito à informação adequada e clara sobre os serviços

que lhe são prestados. Ocorre que as operadoras de telefonia fixa somente informam

detalhadamente os valores das ligações interurbanas, o que na maioria das contas

telefônicas  não  representam  o  maior  valor  cobrado.  O  detalhamento  das  demais

chamadas  telefônicas  que  compõem  o  valor  da  conta  só  é  conseguido  após  os

usuários percorrerem uma trilha tortuosa, na busca de uma informação que por direito

deveria  estar  estampada  e  discriminada  na  conta  telefônica,  para  fins  de

comprovação dos serviços de telefonia prestados e cobrados.

Ademais, o usuário não recebe a menor informação por intermédio da conta acerca

do  valor  da  tarifação  que  é  utilizada  pela  operadora.  O  detalhamento  de  tais

chamadas representa uma garantia para os usuários de possíveis erros e até mesmo

abusos  que  possam estar  sendo  cometidos  pelas  operadoras.  Por  essas  razões,

apresento este projeto de lei aos pares desta egrégia Casa Legislativa, contando com

sua aprovação.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor

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

PROJETO DE LEI Nº 2.028/2015

Declara de utilidade pública a Associação Bondespachense de Proteção Animal –

ABPA –, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada de utilidade  pública  a  Associação Bondespachense de

Proteção Animal – ABPA –, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação Bondespachense de Proteção Animal é pessoa jurídica

de  direito  privado,  de  caráter  socioambiental,  sem  fins  lucrativos,  de  duração

indeterminada.
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A associação tem por finalidades: esclarecer e educar a população quanto à posse

responsável  e  à  esterilização  dos  animais;  estimular  a  adoção  de  animais

abandonados; promover, em âmbito nacional,  a  defesa de bens e direitos sociais,

coletivos  e  difusos  relativos  aos  animais  e  ao  meio  ambiente  e  desenvolvimento

sustentável;  estimular  o  aperfeiçoamento  e  o  cumprimento  de  legislação  que

instrumentalize  a  consecução dessas  finalidades;  promover  projetos  e  ações  que

visem a preservação, a recuperação e a proteção da identidade física e psicológica

dos  animais  com  recursos  próprios  ou  advindos  de  convênios  ou  outras  formas

jurídicas  possíveis;  e  estimular  a  parceria,  o  diálogo  e  a  solidariedade  entre  os

diferentes segmentos sociais, participando com outras entidades de atividades que

visem interesses comuns.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação da presente proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.029/2015

Estabelece normas gerais para a realização de concurso público pela administração

direta, autárquica e fundacional do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art.  1º – Esta lei  estabelece normas gerais para a realização de concurso para

provimento de cargo público pela administração direta, autárquica e fundacional do

Estado.

Parágrafo  único  –  As  disposições  desta  lei  aplicam-se  à  empresa  pública  que

receba recursos do Tesouro.

Art. 2º – A realização do concurso público é de responsabilidade do órgão central de

pessoas, podendo delegar competência ao órgão ou entidade interessada.

§ 1º – O concurso é realizado diretamente pela própria administração pública ou por

pessoa jurídica contratada.
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§  2º  –  O  procedimento  para  realização  de  concurso  público  é  iniciado  com  a

abertura de processo administrativo, noticiada de forma sucinta no diário oficial de

Minas Gerais, com a indicação dos cargos e do número provável de vagas a serem

providas.

Art.  3º  –  O  concurso  público  destina-se  a  garantir  a  observância  do  princípio

constitucional da isonomia e a seleção dos candidatos mais bem preparados para o

exercício  do  cargo  público,  segundo  os  critérios  previamente  fixados  pela

administração pública.

Art. 4º – Cada concurso público é regido por edital normativo específico, ao qual se

vinculam:

I – o órgão ou entidade interessada;

II – a pessoa jurídica contratada para sua realização;

III – o candidato inscrito.

Parágrafo  único  –  Ocorrendo  anulação  ou  revogação  de  qualquer  prova  do

concurso público, o candidato tem direito à devolução do valor da inscrição, mediante

requerimento em que solicite também sua exclusão do concurso.

Art. 5º – É excluído do concurso público, sem direito a indenização ou devolução de

valor  de  inscrição,  o candidato inscrito  que deixar  de cumprir  qualquer  norma ou

requisito do edital normativo do concurso.

Parágrafo único – É de exclusiva responsabilidade do candidato a satisfação dos

requisitos necessários à investidura no cargo público para o qual concorre.

Art. 6º – É vedado:

I – estabelecer critérios de diferenciação entre candidatos, salvo quando previstos

em lei;

II  –  restringir,  dificultar  ou  impedir  a  moralidade,  a  isonomia,  a  publicidade,  a

competitividade, a seletividade e a razoabilidade do concurso público;

III  –  deixar  de  dar  publicidade  aos  editais  do  concurso  público  e  aos  atos

necessários à sua efetivação;

IV – violar ou permitir a violação do sigilo das provas do concurso público;

V  –  beneficiar  o  candidato  ou  terceiro  com  informação  privilegiada  relativa  ao

concurso público, às suas fases, provas, conteúdo de questões ou resultados;
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VI – criar dificuldades indevidas para inscrição, realização de provas, interposição

de recurso ou acesso ao Poder Judiciário, em relação ao concurso público;

VII – realizar, na mesma data, provas para o provimento de cargos e empregos

públicos de carreiras diversas.

Art.  7º  – A lisura  do  concurso  público  é  de  responsabilidade de agente,  órgão,

entidade ou pessoa jurídica envolvidos na sua realização.

Parágrafo  único  –  Responde administrativa,  civil  e  penalmente  quem,  de  forma

dolosa ou culposa, der causa a irregularidade em concurso público.

CAPÍTULO II

Das Pessoas com Deficiência

Art.  8º  –  É assegurado à  pessoa com deficiência  o  direito  de  se  inscrever  em

concurso  público,  observada a  compatibilidade  entre  as  atribuições  do  cargo e  a

deficiência.

§ 1º – O candidato com deficiência concorre a todas as vagas previstas no edital

normativo do concurso público e às vagas reservadas na legislação pertinente.

§ 2º – O candidato com deficiência submete-se às mesmas regras impostas aos

demais candidatos, incluídos:

I – o conteúdo das provas;

II – os critérios de avaliação e aprovação;

III – o horário e o local de aplicação das provas, garantida a devida acessibilidade.

§ 3º  – A vaga reservada a pessoa com deficiência  não preenchida  reverte  aos

demais candidatos, observada a ordem classificatória.

§ 4º – A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo público são

verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos civis de Minas Gerais.

§  5º  –  Ficam  reservados  vinte  por  cento  das  vagas  a  serem  preenchidas  por

pessoas com deficiência, desprezada a parte decimal.

CAPÍTULO III

Do Edital Normativo

Art. 9º – O edital normativo do concurso público deve ser elaborado:

I  –  em consonância com a legislação aplicável  aos servidores públicos civis de

Minas Gerais, seu regime jurídico e plano de carreira;
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II – em conformidade com os critérios previamente estabelecidos pelo órgão central

de pessoas e pelo órgão ou pela entidade interessada no concurso público;

III – de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão de

seu conteúdo.

Art. 10 – O edital normativo do concurso deve conter:

I – identificação do órgão central de pessoas, do órgão ou da entidade interessada,

bem como da pessoa jurídica executora;

II  –  identificação  do  cargo público,  requisitos  para  investidura,  suas  atribuições

sumárias, região de interesse, turno de trabalho, legislação aplicável, vencimentos e

quantidade de vagas a serem providas, com a especificação das vagas reservadas à

pessoa com deficiência, bem como o cronograma para as nomeações;

III  –  endereço  dos  locais  de  inscrição  e  dos  procedimentos  pertinentes,  com

descrição específica daqueles dirigidos à pessoa com deficiência;

IV – valor da inscrição, formas de pagamento e condições de isenção;

V – informações acerca das formalidades confirmatórias da inscrição;

VI – definição das etapas do concurso público e das espécies de provas;

VII – descrição dos conteúdos exigidos;

VIII – informação sobre as prováveis datas de realização das provas;

IX  –  indicação  dos  critérios  de  correção,  pontuação,  contagem  de  pontos,

desempate, aprovação, peso de cada prova e classificação;

X – indicação dos meios de acesso aos resultados, com prováveis datas, locais e

horários para divulgação;

XI  –  regulamentação  do  processo  de  elaboração,  apresentação,  julgamento,

decisão e conhecimento de resultado de recursos;

XII – fixação do prazo de validade do concurso público e da possibilidade de sua

prorrogação;

XIII – forma pela qual o candidato será informado de sua nomeação para o cargo

em que for aprovado.

§ 1º – É lícito prever cadastro de reserva no edital normativo de concurso, vedada a

realização de concurso público exclusivo para cadastro de reserva.

§ 2º – A administração pública pode realizar nomeações além do número de vagas
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inicialmente previsto no cadastro de reserva, observada a comprovada necessidade

do  serviço  público  e  a  disponibilidade  orçamentária  e  respeitada  a  ordem  de

classificação.

§ 3º – O disposto no § 2º aplica-se aos concursos em andamento e aos certames

que se encontrem dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação.

Art. 11 – O edital normativo do concurso público deve ser:

I  – publicado integralmente no diário oficial  de Minas Gerais,  com antecedência

mínima de noventa dias da realização da primeira prova;

II – disponibilizado integralmente na internet, no  site oficial do órgão ou entidade

interessada no concurso público e no site da pessoa jurídica contratada para realizá-

lo.

Art. 12 – A alteração de qualquer dispositivo do edital normativo do concurso deve

ser publicada integralmente no diário oficial de Minas Gerais, bem como no site oficial

do órgão ou entidade interessada no concurso público e no  site da pessoa jurídica

contratada para realizá-lo.

Parágrafo único – Exceto na hipótese de supressão de conteúdo a ser estudado

pelo  candidato,  a  alteração no  conteúdo  programático  previsto  no  edital  ensejará

recomeço  da  contagem do  prazo  a  que  se  refere  o  art.  11,  inciso  I,  a  partir  da

publicação da alteração.

Art.  13  –  A suspensão,  revogação  ou  anulação  de  concurso  público  deve  ser

fundamentada.

Art. 14 – Eventual impugnação do edital normativo do concurso público ou de sua

alteração deve ser feita no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação.

Parágrafo único – Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo.

CAPÍTULO IV

Das Etapas

Art. 15 – O concurso público é de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo único – Só se admite prova de títulos quando houver expressa previsão

na lei do respectivo plano de carreira.

Art.  16  –  É  admitido  condicionar  a  correção  ou  a  participação  em  prova  de
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determinada  etapa  à  aprovação  e  classificação  na  etapa  anterior,  simultânea  ou

isoladamente.

Parágrafo único – O edital  normativo  do concurso pode limitar  a quantidade de

participantes da etapa seguinte a determinada quantidade de candidatos por vaga,

observada a ordem de classificação.

Art.  17  –  O  curso  de  formação  como etapa  do  concurso  público  depende  de

previsão na lei do respectivo plano de carreira.

CAPÍTULO V

Das Inscrições

Art. 18 – A inscrição em concurso público pressupõe a aceitação incondicional de

todos os termos e condições do respectivo edital normativo.

Art. 19 – Não pode inscrever-se em concurso público a pessoa que participa de

qualquer ato, fase, rotina ou procedimento relacionado com o concurso público ou

com os preparativos para sua realização.

Parágrafo  único  –  A vedação  de  que  trata  este  artigo  é  extensiva  ao  cônjuge,

companheiro ou parente por consanguinidade até o terceiro grau ou por afinidade.

Art. 20 – A inscrição por procuração exige a constituição formal de procurador com

poderes específicos, em documento público ou particular.

Art. 21 – É permitida a inscrição pela internet na forma e nas condições previstas no

edital normativo do concurso público, observadas as normas de controle e segurança.

Art.  22  –  O  valor  da  inscrição  não  pode  exceder  a  5%  (cinco  por  cento)  dos

vencimentos iniciais do cargo público objeto do concurso.

Parágrafo único – Para definir o valor de inscrição, devem-se levar em conta:

I – os vencimentos do cargo público;

II – a escolaridade exigida;

III – o número de fases e de provas do concurso público;

IV – o custo para a realização do concurso público e sua relação com a expectativa

de receita com as inscrições.

Art. 23 – É assegurada a devolução do valor da inscrição no caso de anulação ou

revogação do concurso público.

§ 1º – A pessoa jurídica contratada é responsável pela devolução dos valores das
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inscrições, sendo-lhe assegurada a reposição de custos prevista no contrato com o

órgão ou entidade interessada.

§ 2º – Não é devida a reposição de custos quando a pessoa jurídica contratada der

causa à anulação ou revogação do concurso público, de suas fases ou provas.

Art. 24 – A inscrição deve ser recebida em local de fácil acesso e em período e

horário que facilitem o comparecimento do candidato.

§  1º  –  No  caso  de  inscrição  realizada  somente  pela  internet,  devem  ser

disponibilizados  postos  de  inscrição  em  locais  de  fácil  acesso,  com  equipes  de

orientação e computadores.

§ 2º – Nos postos de inscrição de que trata o § 1º, deve ser garantido o acesso a

pessoas com deficiência, inclusive com equipamentos compatíveis para deficientes

visuais e auditivos.

Art.  25 – No formulário de inscrição, deve constar campo para que o candidato

declare  a  condição  de  canhoto,  a  necessidade  de  assento  especial  ou  de

equipamento compatível com sua deficiência.

Parágrafo  único –  Para  a realização da prova,  deve ser  disponibilizada cadeira

adequada às condições de que trata este artigo.

Art.  26 – É nula a  inscrição de candidato que,  por  qualquer  meio,  faça uso de

informação ou documento falso para inscrição ou oculte informação ou fato a ela

relevante, sem prejuízo da responsabilidade civil e das sanções penais cabíveis.

Art.  27 – Fica isento do pagamento do valor  de inscrição em concurso público,

mediante requerimento:

I – o doador de sangue a instituição pública de saúde, desde que comprove ter

feito, no mínimo, três doações menos de um ano antes da inscrição;

II  –  o  candidato  que  comprove  ser  beneficiário  de  programa  social  de

complementação  ou  suplementação  de  renda  instituído  pelo  governo  de  Minas

Gerais.

§  1º  –  O  edital  normativo  do  concurso  pode  estabelecer  outras  hipóteses  de

isenção.

§ 2º  – A documentação necessária para efetivar  a isenção e o prazo para seu

requerimento devem ser especificados no edital normativo do concurso.
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§ 3º – O benefício da isenção é deferido ou indeferido em caráter definitivo até o dia

útil anterior ao do início da inscrição para o concurso.

CAPÍTULO VI

Das Provas

Seção I

Das Disposições Gerais

Art. 28 – As provas são eliminatórias e classificatórias, segundo as regras do edital

normativo do concurso público.

Art. 29 – A legislação usada na formulação de questão das provas dos concursos

públicos é a vigente na data da publicação do edital.

Art.  30  –  A bibliografia  eventualmente  indicada  vincula  a  banca  examinadora  e

refere-se à edição indicada no edital normativo do concurso público.

Parágrafo  único.  É  vedada  a  indicação  de  obra  rara,  inédita  ou  com  edição

esgotada.

Art.  31  –  A pessoa  jurídica  contratada  é  responsável  pelo  sigilo  das  provas,

respondendo administrativa e civilmente por atos ou omissões que o violarem.

Seção II

Da Elaboração das Provas

Art.  32  –  As  provas  são  elaboradas  de  maneira  clara  e  objetiva,  de  forma  a

possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado.

§ 1º – As questões devem ser redigidas:

I – sem duplicidade de interpretação;

II – com o mesmo padrão gramatical exigido do candidato;

III – com a terminologia aplicada ao campo de conhecimento avaliado.

§ 2º – Nas provas objetivas ou discursivas de língua portuguesa, a terminologia

gramatical, quando for o caso, é a estabelecida:

I – na Nomenclatura Gramatical Brasileira;

II – nos acordos ortográficos oficialmente adotados no Brasil;

III – no vocabulário ortográfico elaborado pela Academia Brasileira de Letras;

IV – na gramática normativa e nos conceitos de linguística e literatura consagrados

pelo uso.
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§  3º  –  Nas  provas  de  matéria  técnica,  a  redação  das  questões  pode  utilizar

terminologia e redação próprias do ramo de conhecimento respectivo.

§ 4º – A realização de provas práticas ou de conhecimentos específicos obriga:

I  –  a  adoção  de  instrumentos,  processos,  equipamentos,  técnicas  e  materiais

usualmente utilizados para a ação cuja realização se pretende aferir;

II – a adoção de critérios expressos e objetivos de pontuação e avaliação.

§ 5º – À pessoa com deficiência é garantido o acesso ao conteúdo das provas por

meio de linguagem compatível com a deficiência.

Art. 33 – O nível de dificuldade das provas deve ser compatível com a escolaridade

exigida  do  candidato  e a complexidade das atribuições relativas ao cargo público

objeto do concurso.

Seção III

Das Espécies

Subseção I

Da Prova Escrita

Art. 34 – A prova escrita é formulada por meio de questões objetivas ou discursivas.

Parágrafo único – É lícita a avaliação por meio de redação.

Art. 35 – As questões objetivas devem ser elaboradas de forma a aferir o efetivo

domínio  do  conteúdo  programático  avaliado  e  a  capacidade  de  raciocínio  do

candidato.

Parágrafo único – Incluem-se como questões objetivas aquelas em que o candidato

opta por certo ou errado.

Art. 36 – Na formulação de questões discursivas, devem ser indicados os quesitos a

serem avaliados.

Parágrafo único – As causas da perda de pontos pelo candidato são explicitadas

em espelho de correção.

Art.  37  –  Em  relação  à  avaliação  por  meio  de  redação,  o  edital  normativo  do

concurso público deve indicar:

I – o conteúdo e os quesitos a serem avaliados;

II – as tipologias textuais passíveis de exame;

III – os critérios de correção e pontuação de cada quesito.
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Parágrafo  único  –  A  correção  da  redação  é  feita  por,  pelo  menos,  dois

examinadores, sendo a nota final a média dos resultados.

Art.  38  –  São  assegurados  ao  candidato,  durante  o  prazo  estipulado  no  edital

normativo  do  concurso  público,  conhecimento,  acesso  e  esclarecimento  sobre  a

correção de suas provas e suas pontuações.

Subseção II

Da Prova Física

Art. 39 – Para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público

deve  indicar  as  técnicas  admitidas  e  os  desempenhos  mínimos  diferentes  para

homens e mulheres.

§ 1º – A pessoa jurídica realizadora do concurso público deve disponibilizar, para o

dia, o horário e os locais de realização da prova física, unidade de terapia intensiva

móvel apta para atendimento de emergência.

§ 2º – É vedada a aplicação de prova física entre as onze horas e as quinze horas,

ressalvadas aquelas realizadas em ambiente climatizado.

Art.  40  –  As  condições  de  saúde  para  a  participação  de  prova  física  são  de

exclusiva responsabilidade do candidato, que deve estar apto a fazê-la no dia, na

hora e no local marcados.

Parágrafo único. A gravidez não dispensa a realização da prova física, que deve ser

realizada no prazo máximo de cento e vinte dias após o parto ou o fim do período

gestacional, sem prejuízo da participação nas demais fases do concurso público.

Art.  41  –  Os  desempenhos  mínimos  são fixados  com atenção ao desempenho

médio  de  pessoa  em  condição  física  ideal  para  a  realização  satisfatória  das

atribuições do cargo público.

Art.  42  –  É  vedada a  discriminação  com base  em  idade  ou  raça  para  fins  de

aceitação de desempenho físico mínimo.

Subseção III

Da Prova Prática

Art. 43 – A realização de prova prática exige o fornecimento a todos os candidatos

de idêntico equipamento ou instrumento, em condições de funcionamento ideais.
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Parágrafo  único  –  O edital  deve  informar  as  especificações  dos  equipamentos,

materiais e instrumentos a serem usados na prova prática.

Art. 44 – O desempenho do candidato deve ser julgado por especialista, por escrito

e fundamentadamente.

Subseção IV

Da Prova Oral

Art.  45 – A prova oral  é  realizada por  banca de examinadores formada por,  no

mínimo, três especialistas.

Art. 46 – A avaliação do candidato é fundamentada, com demonstração objetiva do

erro ou do acerto das respostas e da sustentação.

Art. 47 – A prova oral deve ser gravada, resguardadas as condições necessárias à

concentração do candidato e dos examinadores.

Parágrafo único – Ficam assegurados ao candidato, durante o prazo estipulado no

edital normativo do concurso público, cópia da gravação e esclarecimentos sobre sua

pontuação.

Subseção V

Da Prova de Títulos

Art. 48 – A prova de títulos, quando admissível, é exclusivamente classificatória e

deve observar o seguinte:

I – é sempre a última prova do concurso;

II – a pontuação não pode exceder a cinco por cento do total de pontos atribuídos

ao conjunto de provas;

III – os títulos aceitáveis e a respectiva pontuação são descritos no edital normativo

do concurso público;

IV – somente para cargo público com exigência de curso superior pode ser exigida

prova de títulos em concurso público.

Seção IV

Da Aplicação das Provas

Art. 49 – As provas são aplicadas nos dias, nos horários e nos locais previstos em

edital normativo do concurso público.



1114
____________________________________________________________________________

Art.  50  –  O  edital  normativo  do  concurso  público  deve  definir  os  materiais,  os

objetos, os instrumentos e os papéis necessários à realização da prova.

Parágrafo  único  – É eliminado do concurso  público  o candidato  que não puder

realizar a prova por deixar de atender às definições previstas neste artigo.

Art. 51 – Para a realização da prova, o candidato sujeita-se:

I – à identificação pela documentação e pelos critérios previstos no edital normativo

do concurso público;

II – às orientações previstas no edital normativo do concurso público sobre trajes e

objetos de uso permitido;

III  –  à  verificação  de  materiais,  objetos,  instrumentos  e  papéis  necessários  à

realização da prova;

IV – à deposição, em local indicado, de bolsas e equipamentos de uso pessoal;

V – às orientações dos aplicadores sobre silêncio, conduta adequada e vedações;

VI  –  à obrigatoriedade de permanência  na  sala de aplicação da prova ou local

determinado por tempo mínimo, ainda que tenha concluído a prova ou desistido de

realizá-la.

§ 1º – É admitida a identificação dactiloscópica.

§ 2º – Fica impedido de realizar a prova o candidato:

I  –  que se  negar  ao cumprimento das normas previstas  no  edital  normativo  do

concurso público;

II – cuja conduta perturbe os demais candidatos ou seja inadequada ao ambiente

em que a prova esteja sendo realizada.

§  3º  –  Ao  candidato  que  alegar  convicção  religiosa,  deve  ser  reservada  sala

especial para aguardar o término do horário impeditivo.

Art. 52 – O local de realização das provas deve estar adequadamente preparado

para acolher os candidatos.

§ 1º – Durante o horário das provas, deve haver serviço de atendimento médico de

emergência, nos locais indicados pela pessoa jurídica responsável pela organização

do concurso público.

§ 2º  – A ocorrência de eventos fortuitos ou externos ao local  de realização das

provas não acarreta a nulidade do concurso público e não adia a realização das

provas.
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Seção V

Da Correção das Provas

Art. 53 – A correção das provas é feita em conformidade com os requisitos e os

critérios fixados no edital normativo do concurso público e nas orientações contidas

no caderno de provas.

§  1º  –  A  correção  das  provas  de  matéria  jurídica  deve  utilizar  como  critério

vinculante, sucessivamente:

I – a jurisprudência pacificada, publicada até a data da primeira publicação do edital

normativo do concurso:

a) do Supremo Tribunal Federal;

b) dos tribunais superiores;

c) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;

II – a bibliografia eventualmente especificada no edital normativo.

§ 2º – É vedada a adoção de critério de correção baseado em posições doutrinárias

isoladas, não consolidadas ou negadas pela doutrina majoritária.

Art. 53 – A – A divulgação dos gabaritos far-se-á acompanhada da justificação das

respostas apontadas pela banca examinadora.

Art. 54 – É lícito deduzir pontos em virtude de questões erradas e atribuir pontuação

zero ao não preenchimento da questão.

CAPÍTULO VII

Dos Recursos

Art. 55 – Cabe recurso administrativo, devidamente fundamentado e por escrito, do

gabarito e do resultado das provas de concurso público.

§  1º  –  É  de,  no  mínimo,  dez  dias  úteis  o  prazo  para  interposição  de  recurso,

contado da publicação oficial do gabarito ou do resultado das provas.

§ 2º – Para a formulação de recurso, deve ser fornecida ao candidato cópia integral

e legível da redação, da prova com questão discursiva e do respectivo espelho de

correção.

§ 3º – Não é admitida a limitação de caracteres para a interposição do recurso.

§ 4º – No último quarto do tempo destinado à prova, o candidato tem direito de levar
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consigo  o  caderno  de  questões,  desde  que  seja  disponibilizado  cartão  para

transcrever as respostas ou folha avulsa para transcrever a redação.

Art. 56 – A decisão sobre cada recurso deve ser fundamentada.

Parágrafo único – A decisão de recurso é irrecorrível.

Art. 57 – Os recursos devem ser decididos no prazo previsto no edital normativo do

concurso público.

Art. 58 – É assegurado ao candidato o fornecimento de cópia da decisão do recurso

por ele interposto.

Art. 59 – A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de

pontuação previsto no edital do concurso público.

CAPÍTULO VIII

Do Exame Psicotécnico

Art. 60 – O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei.

Art.  61  –  Para  fins  desta  lei,  considera-se  exame  psicotécnico  o  emprego  de

procedimentos  científicos  destinados  a  aferir  a  compatibilidade das características

psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público.

§  1º  –  Devem  ser  explicitados,  no  edital  normativo  do  concurso  público,  os

procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação.

§ 2º – É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista.

Art. 62 – O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por,

pelo menos, três especialistas.

Art.  63  –  O resultado  do exame psicotécnico  do  candidato  deve ser  divulgado,

exclusivamente, como apto ou inapto.

§ 1º – O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o

candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo

sua avaliação.

§ 2º – Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do

julgamento de recursos.

§ 3º – É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase

recursal.
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Art. 64 – O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado

em outro concurso.

CAPÍTULO IX

Da Vida Pregressa

Art. 65 – A pesquisa e a busca de dados sobre a conduta social e ética de vida

pregressa do candidato só podem ser usadas como instrumento de avaliação em

concurso público quando a lei assim o determinar.

§ 1º – Os critérios para a pesquisa e a busca de dados de que trata este artigo são

os fixados no edital normativo do concurso público, vedados os de natureza subjetiva.

§ 2º – A habilitação ou a inabilitação decorrentes de pesquisa e busca de dados é

necessariamente fundamentada.

§ 3º – Ao candidato inabilitado é assegurada a interposição de recurso.

§ 4º – É vedado o aproveitamento de pesquisa e busca de dados feitas em outro

concurso público.

CAPÍTULO X

Das Disposições Finais

Art. 66 – Aplicam-se as disposições materiais do direito do consumidor à relação

jurídica estabelecida entre o candidato e a pessoa jurídica organizadora do concurso

público que tenha finalidade econômica.

Art. 67 – Não pode ser contratada pelo Estado de Minas Gerais para a realização

de  concurso  público,  pessoa  jurídica  cujo  presidente,  diretor  ou  sócio  tenha  sido

condenado  judicialmente  por  qualquer  ato  fraudulento  na  realização  de  concurso

público.

Parágrafo único – O prazo de inabilitação é de dez anos, contado do trânsito em

julgado da decisão.

Art. 68 – O candidato aprovado no número de vagas previstas no edital do concurso

tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu.

Art. 69 – Rege-se pela Lei Federal nº 7.515, de 10 de julho de 1986, o direito de

ação contra quaisquer atos relativos a concurso para provimento de cargo público.

Art. 70 – É de inteira responsabilidade do candidato aprovado manter seus dados

atualizados no órgão ou na entidade interessada no concurso público.
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Art. 71 – As normas desta lei aplicam-se, no que couber, aos concursos públicos

realizados pelas empresas públicas ou pelas sociedades de economia mista de Minas

Gerais.

Art. 72 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação:  O  projeto  tem  como escopo  unificar  as  regras  para  realização  de

concursos no Estado de Minas Gerais para os quadros de pessoal da administração

estadual direta autárquica e fundacional. Merece destaque a regra que dispõe sobre a

obrigatoriedade  de  divulgação  dos  gabaritos  das  provas  objetivas  justificados.  O

objetivo é garantir proteção aos concurseiros, principalmente quando o resultado das

questões é desfavorável, para que eles possam recorrer com maior propriedade.

Assim, diante do exposto, contamos com o indispensável apoio de nossos nobres

pares para a aprovação desta importante proposição.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.938/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.030/2015

Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa, altera o art. 2º da  Lei n° 12.462, de 7 de abril de 1997,  que cria o

Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de  Entorpecentes  –

Funpren –, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  O  crédito  tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – inscrito em dívida ativa há

mais de doze meses contados da data de requerimento do sujeito passivo poderá ser

quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das multas e dos

juros  de  mora,  desde  que  o  sujeito  passivo  apoie  financeiramente  programa  de

recuperação de dependentes químicos no Estado, nos termos desta lei.

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário inscrito
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em  dívida  ativa  decorrente  de  ato  praticado  com  evidência  de  dolo,  fraude  ou

simulação pelo sujeito passivo.

Art. 2º – Poderão ser beneficiados por esta lei  programa ou serviço de atenção,

tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional e redução de danos sociais

e à saúde de pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias

psicoativas,  realizado  no  âmbito  hospitalar  ou  extra-hospitalar,  por  entidade  ou

organização pública, não governamental ou privada, inclusive por meio de parceria ou

convênio, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação federal e

estadual para o seu funcionamento e cadastramento.

Art. 3º – Para fazer jus ao desconto de que trata o  caput do art. 1º desta lei, o

sujeito  passivo,  observados os  prazos,  a forma e as condições estabelecidos em

regulamento, deverá:

I – requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;

II – comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do

valor  dispensado ao Fundo Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização e Repressão de

Entorpecentes – Funpren.

§ 1º – A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do  caput importa

confissão do débito tributário.

§ 2°  –  Os valores repassados ao Funpren serão destinados exclusivamente ao

financiamento  de  programas  específicos  de  tratamento,  recuperação e  reinserção

social de dependentes químicos de que trata esta lei.

§ 3° – Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os repasses de

que  trata  o  §  2°  poderão,  a  critério  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  ser

efetuados parceladamente, na forma e nos prazos previstos em regulamento.

Art. 4° – Sobre o valor do desconto de que trata o caput do art. 1°, bem como sobre

os valores repassados nos termos do § 2° do art. 3°, não serão devidos honorários

advocatícios.

Art.  5°  –  O sujeito  passivo  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do

benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  multa

correspondente a cinco vezes o valor do benefício, sem prejuízo de outras sanções
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civis,  penais  ou tributárias,  e ao pagamento,  com todos os acréscimos legais,  do

crédito tributário dispensado nos termos do caput do art. 1º.

Art. 6° – As entidades representativas das associações de prevenção, tratamento,

reinserção social e ocupacional, redução de danos sociais e à saúde e pesquisa terão

acesso à documentação referente aos programas financiados nos termos desta lei.

Art. 7° – O caput do art. 2° da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso V que segue:

“Art. 2° – São beneficiários do Funpren órgãos ou entidades públicas ou privadas

que atuem na área de prevenção, recuperação, fiscalização e repressão ao uso de

entorpecentes e que destinem recursos para:

(…)

V – a realização de programas de tratamento, redução de danos sociais e à saúde,

reinserção social e ocupacional de dependentes.”.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Paulo Lamac

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

que foi apresentado no ano de 2013 no relatório final da Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack. O projeto foi arquivado devido ao final da legislatura, sendo

necessário agora retomar a discussão do assunto.

O  uso  abusivo  de  drogas,  tanto  lícitas  quanto  ilícitas,  tem  sido  preocupação

constante  de  toda  a  sociedade.  O  problema  atinge  não  apenas  as  famílias  dos

dependentes, mas também a todos nós que sofremos com a violência gerada pelo

tráfico  de  drogas.  A  solução  dessa  questão  está  intimamente  relacionada  à

recuperação  do  dependente,  uma vez  que,  além  de  trazer  benefícios  óbvios  no

âmbito familiar, permite a redução da demanda por drogas.

O objetivo do projeto ora apresentado é justamente proporcionar recursos para as

instituições responsáveis pelo tratamento de pacientes com esse tipo de transtorno,

ao  conceder  incentivo  fiscal  às  empresas  que  apoiarem  financeiramente  essas

instituições. Salientamos que a nossa iniciativa está em consonância com a política

nacional sobre drogas (arts. 24 e 68 da Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de
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2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad – e

prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de

usuários e dependentes de drogas), bem como com a estadual (art. 5°, V, do Decreto

nº 44.360, de 24 de julho de 2006, que institui a Política Estadual sobre Drogas e cria

o Sistema Estadual Antidrogas).

Ressaltamos que a proposição também se encontra em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, uma vez que o incentivo previsto incide sobre os créditos

tributários  do  ICMS  inscritos  em  dívida  ativa,  não  comprometendo,  portanto,  a

arrecadação corrente  do  imposto.  Além  disso,  como já  aconteceu no  passado,  a

possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos, que em geral

são de difícil recebimento.

A alteração  do  art.  2°  da  Lei  nº  12.642,  de  1997,  que  cria  o  Funpren,  faz-se

necessária  para  estabelecer  como  beneficiárias  de  recursos  desse  Fundo  as

entidades  que  promovam  programas  de  tratamento  de  dependentes  químicos.

Salientamos que essa previsão constitui uma das diretrizes da Política Estadual sobre

Drogas.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos para a solução

desse grave problema que aflige toda a sociedade.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.880/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.031/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores da Universidade Federal

de Minas Gerais – Assufemg –, 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  dos  Servidores  da

Universidade Federal de Minas Gerais – Assufemg –, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Rogério Correia
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Justificação: A Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais

é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada 19 de abril de 1974, com sede e

foro na Comarca de Belo Horizonte e tem por finalidades, entre outras, desenvolver a

interação e a solidariedade entre os servidores da UFMG, lutar  pela melhoria das

condições de trabalho na universidade e promover a prática de desporto entre seus

associados

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

estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.032/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Sagrada  Família  de

Pequenos Produtores Rurais de João Gomes, com sede no Município de Bandeira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica declarada de utilidade pública a  Associação Comunitária  Sagrada

Família de Pequenos Produtores Rurais de João Gomes, com sede no Município de

Bandeira.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Comunitária Sagrada Família de Pequenos Produtores

Rurais  de  João Gomes,  fundada  em  18  de  abril  do  ano  de  2008,  com sede  no

Município de Bandeira e foro na Comarca de Almenara, é uma entidade privada sem

fins lucrativos.

A entidade tem por finalidades, entre outras, promover o desenvolvimento social,

econômico  e  cultural  dos  seus  associados,  priorizando  a  assistência  social,  com

atividades  de  implantação  e  gerenciamento  de  infraestrutura  comunitária  de

saneamento  básico,  saúde,  educação  e  eletrificação,  a  proteção  da  família,  da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice e o estímulo ao aumento da
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produção  agropecuária,  objetivando  a  geração  de  trabalhos  e  renda  das  famílias

rurais.

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

estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972 de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.033/2015

Declara de utilidade pública a Associação Expresso Alegria, com sede no Município

de Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública  a Associação Expresso Alegria, com

sede no Município de Passos.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Cássio Soares

Justificação: A Associação Expresso Alegria é uma organização não governamental,

sem fins lucrativos, fundada em 29 de novembro de 2013.

A entidade desenvolve  importante  trabalho  assistencial  e  filantrópico,  cumprindo

suas finalidades estatutárias de promover o desenvolvimento sociocultural de Passos

e região,  visitando enfermos  em hospitais,  bem como realiza  atividades  culturais,

esportivas e educacionais visando a promoção humana.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais. Por sua importância contamos

com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 2.034/2015

Dá  denominação  à  Escola  Estadual  de  Monte  Alegre  de  Minas,  com  sede  no

Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Escola Estadual Dr. Hugo dos Reis Prudente, a Escola

Estadual de Monte Alegre de Minas,  com sede no Município de Monte Alegre de

Minas.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: Diretor e professor renomado de Monte Alegre de Minas, o Dr. Hugo

dos Reis Prudente era filho do Sr.  Vital Reis e de D. Aristella Prudente dos Reis,

casado  com  D.  Elia  Inez  Prudente,  com  quem  teve  dois  filhos,  Hugo  dos  Reis

Prudente Júnior e Adilon dos Reis Prudente. Seu legado de dedicação ao ensino da

cidade foi imenso. Por sua notória capacidade, o Dr. Hugo chegou a ocupar o cargo

de secretário de Educação e Cultura do município por duas oportunidades, 1993 e

1996. Ainda representou a população de Monte Alegre de Minas como vereador, de

1963 a 1966.

Não obstante ter sido um homem simples e humilde, era carismático, querido por

todos e foi um desbravador da região de Monte Alegre de Minas. Além de se ocupar

com as atividades de diretor e de odontólogo, das quais dependia o seu sustento,

estava sempre disposto a prestar auxílio ao próximo e atento às necessidades da

comunidade. O seu falecimento 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 ora se pretende prestar-lhe.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Luiz

Humberto Carneiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.739/2015, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.035/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 416/2011)

Dispõe  sobre  os  serviços  telefônicos  de  atendimento  ao  cliente  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Os  fornecedores  de  produtos  e  empresas  que  utilizam  os  serviços

telefônicos ou eletrônicos de atendimento ao cliente deverão informar ao usuário o

tempo estimado de espera da ligação, que não excederá quinze minutos.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Os serviços de atendimento ao cliente das empresas e fornecedores

têm crescido muito no País, tanto para prestar informações ao cliente quanto para

vender produtos. Entretanto, embora a maioria das centrais preste um atendimento

direto ao consumidor informando e esclarecendo direitos, os serviços que se utilizam

do prefixo 0300 impõem o custo da ligação ao cliente, sem informar o tempo estimado

de espera.

Mais  uma  vez,  pretendemos  disciplinar  o  atendimento  desses  serviços,

especialmente  no  que  concerne  a  proteção  e  defesa  dos  usuários,  de  forma  a

estabelecer que o ônus da ligação recaia sobre o fornecedor ou empresa e que o

tempo  de  espera  seja  informado  ao  consumidor,  já  tão  penalizado  com  custos,

quando da compra de produtos.

Complementando, a Carta Magna, em seu art. 24, dispõe que:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(…)

V – produção e consumo;”.

Acrescentamos também que esta proposição segue os ditames presentes na Carta

Magna, art. 25, § 1°, que reserva “aos Estados as competências que não lhes sejam

vedadas por esta Constituição”.

Entendemos ainda que,  ao  aguardar  atendimento,  o  consumidor  não tem como

avaliar quanto perderá de tempo e dinheiro, visto que não lhe é possível prever os

minutos e pulsos telefônicos que gastará até ser  atendido.  A propósito,  a Política
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Nacional de Relações de Consumo (art. 4°, caput, da Lei Federal n° 8.078, de 1990 –

Código de Proteção e Defesa do Consumidor) tem, entre outros objetivos, a melhoria

da qualidade de vida  do  consumidor,  bem como a transparência e harmonia  das

relações de consumo.

– 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 2.036/2015

Obriga os promotores de eventos musicais de médio e grande porte que tenham a

presença de artistas nacionais e internacionais a contratar músicos regionais para

abertura ou participação no evento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os promotores de eventos musicais de médio e grande porte com a

participação de artistas nacionais e internacionais e com previsão de público superior

a duas mil e quinhentas pessoas obrigados a contratar pelo menos uma banda ou

músico local ou regional para se apresentar durante o evento.

Art. 2º – A exigência contida no art. 1º se estende a eventos de todo tipo, tais como

micaretas e festivais,  e  eventos realizados por  entidades,  sindicatos e prefeituras,

como exposições agropecuárias e comerciais e aniversários de municípios.

Art. 3º – A apresentação do contrato com artista ou banda local ou regional se torna

exigência obrigatória  para a  liberação de documentos fornecidos pelo governo do

Estado para liberação da realização de eventos, como o projeto técnico para eventos

temporários do Corpo de Bombeiros.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Douglas Melo

Justificação:  A  obrigatoriedade  da  contratação  de  músicos  regionais  para  se

apresentarem  em  eventos  de  médio  e  grande  porte  realizados  em  Minas  Gerais

ocasionará  grande  repercussão  e  reconhecimento  dos  artistas  mineiros,  que

geralmente  são ignorados  pelos  promotores  culturais.  O  conhecimento  da  cultura

local reforça a valorização e o incentivo ao desenvolvimento da região.
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Além  de  proporcionar  mais  espaço  para  a  divulgação  dos  artistas  mineiros,  a

iniciativa  aumenta  o  mercado de trabalho  para  os  músicos  locais.  A medida  não

causará ônus relevantes aos promotores, levando-se em consideração que os cachês

pagos  aos  músicos  regionais  são insignificantes  diante  das  exorbitantes  quantias

investidas  nesses  eventos,  notadamente  no  pagamento  de  artistas  de  renome

nacional e internacional.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação

desta iniciativa.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.037/2015

Dispõe sobre o reconhecimento da Festa Nacional do Biscoito em Japonvar como

patrimônio cultural e material do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  reconhecida  a  Festa  Nacional  do  Biscoito  em  Japonvar  como

patrimônio cultural e material do Estado.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Carlos Pimenta

Justificação: A Festa Nacional do Biscoito de Japonvar existe há 17 anos. Hoje, o

evento tomou novas proporções. Se transformou numa das mais tradicionais festas

da região do Norte de Minas.

O pontapé inicial aconteceu na Rua Castelo Branco com a participação apenas dos

moradores da  cidade.  Com dois  fornos,  teve  início  a tradição da distribuição dos

biscoitos e do cafezinho feito na hora. A cada nova edição, são feitas adaptações

para atender às demandas da festa. Hoje, 14 fornos assam cerca de 700 quilos de

biscoitos que atendem aos 30 mil participantes da festa.

Os  enfeites,  as  quadrilhas  e  o  forró  eram  os  ingredientes  principais  da  Festa

Nacional  do  Biscoito.  Atualmente,  o  evento,  que  dura  três  dias,  se  tornou  de

proporção gigantesca. A cidade recebe turistas de várias cidades de Minas e do Brasil

e até mesmo do estrangeiro.
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Transformada  em  evento  gastronômico  e  cultural  do  Município  de  Japonvar,  a

tradicional  festa  é  realizada  às  vésperas  do  dia  24  de  junho,  data  em  que  se

comemora o dia de São João.

O  sucesso  da  realização  da  Festa  Nacional  do  Biscoito  de  Japonvar  está

principalmente  na  participação  voluntária  dos  populares  na  organização  e  na

ornamentação do evento.  Ao todo,  são 600 pessoas  envolvidas nos  três  dias  de

festejos. Em reuniões participativas e democráticas decidem com antecedência qual

será o tema retratado na ornamentação. E tudo se transforma em sucesso.

Considerando justa a pretensão, contamos com o apoio dos nobres deputados e

deputadas à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.038/2015

Dispõe  sobre  o  reconhecimento  da  Vesperata  de  Diamantina  como  Patrimônio

Cultural do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica reconhecida a Vesperata de Diamantina como patrimônio cultural do

Estado.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Carlos Pimenta

Justificação: A Vesperata é um dos maiores atrativos ao ar livre de Diamantina.

Quem é apaixonado por uma boa música com certeza vai gostar de curtir o evento

que acontece na Rua da Quitanda, no centro histórico da cidade, dois sábados por

mês,  de  março  a  outubro,  quando  não  chove  em  Diamantina.  O  espetáculo  é

imperdível e emociona a todos.

Nas  sacadas  e  nas  janelas  dos  prédios  históricos  fica  a  banda  composta  por

integrantes do 3º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais e por jovens músicos da

Orquestra Mirim, que são regidos por maestros que se posicionam no meio da rua,

entre os espectadores. No rico repertório estão apresentações de músicas populares

brasileiras e internacionais.
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Sentados a mesas ou em pé, o público é atendido por garçons dos bares próximos,

tornando a programação ainda mais agradável com a opção de degustar comidas

tipicamente mineiras.

Ao contrário da maioria das apresentações de música instrumental, na Vesperata o

público interage, canta, bate palmas e até arranja espaço para arriscar alguns passos

de dança. E aí vai noite adentro, esquecendo-se até do frio. Enfim, vale tudo para

curtir o evento mais tradicional de Diamantina.

Considerando justa a pretensão, contamos como apoio dos nobres deputados e

deputadas à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.039/2015

Declara de utilidade pública o 46º Grupo Escoteiro Lagoa do Nado, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o 46º Grupo Escoteiro Lagoa do Nado,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Ione Pinheiro

Justificação: A iniciativa da proposição tem como objetivo atender  a dispositivos

legais sobre a obtenção de título de utilidade pública na forma da legislação em vigor.

Meritoriamente, como se pode observar da documentação que acompanha o projeto

de  lei,  o  46º  Grupo  Escoteiro  Lagoa  do  Nado  presta  relevante  serviço  social  à

comunidade de forma sistemática e ativa. Sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade não remuneradas pelo exercício de sua função.

É importante destacar que se trata de entidade civil  de direito  privado,  sem fins

lucrativos,  de  caráter  educacional,  cultural,  beneficente,  filantrópico  e  comunitário,

destinada à prática do escotismo.

Em face do exposto, peço o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei.

–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.040/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais e de prestação

de  serviços  informarem  os  consumidores  sobre  a  garantia  legal  dos  produtos  e

serviços.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  estabelecimentos  comerciais  e  de  prestação  de  serviços

obrigados a informar os consumidores sobre a garantia legal dos produtos e serviços,

conforme o art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa

do Consumidor.

Art. 2º – A informação sobre a garantia legal dos produtos e serviços deverá ser

divulgada por meio de cartazes afixados nos estabelecimentos.

Art. 3º – Os cartazes deverão:

I – ser fixados em ponto de fácil visualização, nos locais de pagamento e de retirada

do produto ou serviço;

II – ser confeccionados a partir de um programa computacional de editor de textos,

utilizando letra de fonte tipo Arial ou similar, com tamanho não inferior a trinta e cinco

e espaçamento normal entre os caracteres;

III  –  conter os seguintes dizeres: “O consumidor que perceber defeito  ou avaria

aparente após a entrega do produto ou serviço poderá,  no estabelecimento onde

realizou compra, solicitar  a troca no prazo estabelecido pelo art.  26 do Código de

Defesa do Consumidor, que é de trinta dias para produtos não duráveis e de noventa

dias para produtos duráveis.”.

Art.  4º  –  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  o  responsável  ao

pagamento de multa.

Art. 5º – O poder executivo regulamentará esta lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação:  O  art.  5º,  inciso  XXXII,  da  Constituição Federal,  determina  que “o
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Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, demonstrando assim a

preocupação  do  Estado  com  os  abusos  cometidos  pelos  fornecedores  aos

consumidores.

Nesse  sentido,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  –  CDC  –  foi  criado  para

equilibrar as relações de consumo, visando a proteção do consumidor, o qual sempre

é tido como hipossuficiente nessas relações.

No  entanto,  apesar  da  vigência  do  CDC,  podemos  constatar  que  muitos

estabelecimentos  comerciais  descumprem as  normas vigentes no  referido  código,

pois têm a certeza de que o consumidor não tem conhecimento dos seus direitos.

Assim, acabam lesando o consumidor.

É importante ressaltar que o CDC tem como um de seus norteadores o princípio da

informação, constante no art. 4º, inciso IV, que dispõe:

“Art.  4º  –  A  Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos

os seguintes princípios:

(…)

IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus

direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”.

Sendo  assim,  a  afixação  de  cartazes  conscientizando  o  consumidor  sobre  a

garantia  legal  de produtos e serviços coibirá atitudes lesivas praticadas,  de forma

recorrente, pelos fornecedores.

– 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 2.041/2015

Dispõe sobre a criação do Fundo Habitacional de Apoio aos Professores da Rede

Pública do Estado de Minas Gerais – Fhapro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  criado o  Fundo  de Apoio  Habitacional  aos  Professores  da  Rede
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Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  Fhapro  –,  com  o  objetivo  de  conceder

financiamentos para assistência à habitação.

§ 1º – O Fhapro rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei Complementar nº

91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º – O Fhapro poderá financiar a aquisição de imóvel novo ou usado e a reforma

de imóvel próprio.

Art.  2º  –  Poderão  ser  beneficiários  de  operações  com  recursos  do  Fhapro  os

professores que comprovarem tempo de efetivo exercício das funções de magistério

na educação infantil ou no ensino fundamental ou médio, em instituições públicas do

Estado de Minas Gerais ou de algum de seus Municípios.

Parágrafo único – Os recursos do Fhapro serão liberados a credor indicado pelo

beneficiário, com o qual se firme contrato para efeitos de execução deste programa,

entendendo-se por credor  o alienante do imóvel  objeto de aquisição por  parte do

beneficiário.

Art.  3º  – Terá  prioridade para  a  contratação de financiamento  com recursos  do

Fhapro o professor de instituição de ensino pública que não possua outro imóvel em

seu nome.

Art. 4º – São recursos do Fhapro:

I – os consignados no orçamento do Estado ou em créditos adicionais;

II – os retornos relativos ao principal e encargos de financiamentos concedidos pelo

Fhapro;

III – os provenientes de operações de crédito interno e externo de que o Estado

seja mutuário, destinadas ao Fhapro;

IV – os provenientes de outras fontes, conforme disposto nas leis orçamentárias

anuais.

§ 1º – O Fhapro transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral

ou parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações

de  crédito  interno  e  externo  destinadas  ao  fundo,  na  forma  e  nas  condições

estabelecidas em regulamento.

§ 2º – O superávit financeiro do Fhapro, apurado no término de cada exercício, será
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mantido  em  seu  patrimônio,  ficando  autorizada  sua  utilização  nos  exercícios

seguintes.

Art. 5º – O Fhapro, de caráter rotativo e de natureza e individualização contábeis,

terá  seus  recursos  aplicados  exclusivamente  na  modalidade  de  financiamentos

reembolsáveis, sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 4º desta lei.

Art.  6º  –  São  requisitos  para  a  concessão  de  financiamentos  com  recursos  do

Fhapro, além de outros previstos em regulamento:

I – enquadramento da solicitação de financiamento pelo Grupo Coordenador;

II  –  conclusão  favorável  da  análise  do  pedido  de  financiamento,  quanto  à

disponibilidade  de  margem  consignável  do  proponente,  observando-se  o  limite

máximo de comprometimento previsto no regulamento;

III – situação regular do proponente perante o INSS, nos termos da Lei nº 10.366,

de 1990;

IV – tempo mínimo de três anos de efetivo serviço do proponente;

V  –  idade  do  proponente  de,  no  máximo,  setenta  anos  na  data  final  do

financiamento, quando o contrato deverá estar liquidado e integralmente quitado;

VI – inexistência de financiamento anterior do Fhapro em favor do proponente.

§ 1º – Para efeito de desconto previsto nesta lei, a soma mensal de consignações

facultativas e compulsórias em folha de pagamento do professor poderá alcançar o

limite  de  70%  (setenta  por  cento)  de  sua  remuneração  ou  proventos  brutos,

deduzidas as vantagens variáveis.

§ 2º – Para os beneficiários do Fhapro que sejam cônjuges, é facultada a soma das

margens  consignáveis  disponíveis,  para  definição  do  valor  a  ser  financiado,  nos

termos do regulamento.

Art. 7º – Os financiamentos com recursos do Fhapro estão sujeitos às seguintes

condições gerais, além de outras estabelecidas em regulamento:

I – prazo máximo de financiamento de trezentos e sessenta meses;

II – reajuste mensal do saldo devedor por índice de preço ou taxa financeira, nos

termos do regulamento;

III – juros de até 10% (dez por cento) ao ano, incidentes sobre o saldo devedor
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reajustado  na  forma  do  disposto  no  inciso  II  e  pagos  juntamente  às  prestações

mensais de amortização;

IV – garantias reais ou fidejussórias, a critério do agente financeiro;

V – remuneração do agente executor de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao ano,

incluída na taxa de juros;

VI – remuneração do agente financeiro de 0,8% (zero vírgula oito por cento) ao ano,

incluída na taxa de juros;

VII – valor-limite do financiamento, nos termos do regulamento;

VIII  –  constituição  de  reserva  para  quitação  do  saldo  de  financiamento,

proporcionalmente  à  composição de renda estabelecida  em contrato,  no  caso de

morte ou invalidez permanente do beneficiário, exceto em caso de autoextermínio,

equivalente  a  0,2% (zero  vírgula  dois  por  cento)  ao  ano,  cobrada juntamente  às

parcelas de amortização, corrigidas nos termos dos incisos II e III.

§ 1º – A taxa de juros a que se refere o inciso III do caput será reduzida para até

2,5% (dois  vírgula cinco  por  cento)  ao ano enquanto  não houver  prejuízo  para o

equilíbrio financeiro e atuarial do Fhapro, observados os demais critérios previstos em

regulamento.

§ 2º – Se o beneficiário realizar reforma em imóvel próprio, a taxa de juros a que se

refere  o  inciso  III  do  caput será  reduzida  para  até  5% (cinco  por  cento)  ao  ano

enquanto  não  houver  prejuízo  para  o  equilíbrio  financeiro  e  atuarial  do  Fhapro,

observados os demais critérios previstos em regulamento.

§ 3º – Na hipótese de o beneficiário deixar o cargo no magistério público, o contrato

de  financiamento  será  repactuado,  nos  termos  do  regulamento,  cabendo  ao

beneficiário os ônus decorrentes da formalização do instrumento contratual.

§ 4º – O montante destinado à constituição da reserva de que trata o inciso VIII do

caput pertence ao patrimônio do Fhapro e não será restituído ao beneficiário.

Art. 8º – O regulamento do Fhapro estabelecerá:

I  –  os parâmetros  operacionais e complementares relativos às condições gerais

definidas no art. 7º e aos requisitos estabelecidos no art. 6º;

II  – outros requisitos e normas relativos aos processos de enquadramento e de

aprovação das solicitações de financiamento;
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III – as sanções e penalidades para os casos de inadimplemento financeiro e de

irregularidades  praticadas  pelo  beneficiário  durante  a  vigência  do  contrato  de

financiamento, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 9º – O Fhapro terá como órgão gestora e executora a Companhia de Habitação

do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas –, à qual compete:

I – representar judicial e extrajudicialmente o Fhapro;

II – assumir direitos e obrigações em nome do Fhapro, observado o disposto no art.

10 desta lei;

III – elaborar a proposta orçamentária anual do Fhapro, em conjunto com o agente

financeiro;

IV  –  providenciar  a  inclusão  dos  recursos  de  qualquer  fonte  no  orçamento  do

Fhapro, em conjunto com o agente financeiro;

V – organizar cronograma financeiro de receita e despesa do Fhapro, em conjunto

com o agente financeiro, e acompanhar a sua execução;

VI – elaborar e encaminhar às autoridades competentes minutas de atos normativos

relacionados às operações do Fhapro;

VII – apresentar ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de fiscalização

competentes  a  prestação  anual  de  contas  do  Fhapro  e  outros  demonstrativos

solicitados por esses órgãos;

VIII – prestar assistência e orientações aos beneficiários;

IX – definir as diretrizes de aplicação dos recursos do Fhapro, em conjunto com o

agente financeiro;

X – aplicar os recursos do Fhapro na forma estabelecida no cronograma financeiro,

em  conjunto  com  o  agente  financeiro,  respeitadas  as  normas  e  procedimentos

definidos nesta lei;

XI – celebrar convênios ou contratos em nome do Fhapro visando a desenvolver

atividades  vinculadas  aos  objetivos  do  Fhapro,  bem  como  a  agilizar  a  sua

operacionalização, na forma estabelecida no regulamento;

XII – informar ao agente financeiro a mudança da situação do beneficiário perante o

Estado.

Parágrafo único – O Fhapro arcará integralmente com os custos decorrentes de
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convênio  ou  contrato  a  que  se  refere  o  inciso  XI  do  caput,  sem  prejuízo  do

cronograma de liberação dos financiamentos aprovados, na forma de ressarcimento à

Cohab Minas pelos gastos realizados ou na forma de pagamento direto à entidade

conveniada ou contratada, conforme dispuser o regulamento.

Art. 10 – O agente financeiro do Fhapro é o Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais S.A. – BDMG –, que atuará como mandatário do Estado para a contratação

das  operações  com  recursos  do  fundo  e  ao  qual  compete,  além  das  atribuições

conjuntas estabelecidas no art. 9º:

I – contratar as operações com recursos do Fhapro, respeitada a deliberação do

Grupo  Coordenador  e  as  condições  e  valores  constantes  no  respectivo

enquadramento;

II – aplicar as sanções e penalidades previstas em regulamento para os casos de

inadimplemento ou de irregularidade nas operações com recursos do Fhapro;

III – efetuar, quando for o caso, a cobrança dos créditos concedidos em todas as

instâncias, com base em atos normativos próprios, podendo, também, promover a

inserção dos devedores inadimplentes e seus coobrigados em órgãos e cadastros de

restrição ao crédito;

IV – celebrar acordos para o recebimento de valores devidos ao Fhapro, podendo

transigir em relação às penalidades previstas em regulamento;

V – promover a alienação de bens dados em pagamento e efetuar a transferência

dos valores obtidos para o patrimônio do Fhapro;

VI  –  emitir  relatórios  para  o  órgão  gestor  e  outros  órgãos  de  fiscalização

competentes relativos à aplicação dos recursos do Fhapro;

VII  – repactuar o contrato de financiamento,  no caso de o beneficiário perder o

cargo de professor da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais ou de seus

municípios, nos termos do regulamento;

VIII – informar aos órgãos competentes os valores a serem debitados das folhas de

pagamento dos beneficiários, nos termos da lei,  do regulamento e do instrumento

contratual firmado entre as partes;

IX – celebrar convênios ou contratos em nome do Fhapro visando a desenvolver
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atividades  vinculadas  aos  seus  objetivos,  bem  como  a  agilizar  a  sua

operacionalização, na forma estabelecida no regulamento.

§ 1º – O ordenador de despesas do Fhapro é o representante do BDMG.

§ 2º – O Fhapro arcará integralmente com os custos decorrentes de convênio ou

contrato  a  que  se  refere  o  inciso  IX  do  caput,  sem  prejuízo  do  cronograma  de

liberação dos financiamentos aprovados, na forma de ressarcimento ao BDMG pelos

gastos  realizados  ou  na  forma  de  pagamento  direto  à  entidade  conveniada  ou

contratada, conforme dispuser o regulamento.

Art. 11 – Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF – a supervisão financeira

do órgão gestor e do agente financeiro, no que se refere à elaboração da proposta

orçamentária e do cronograma financeiro da receita e da despesa do Fhapro.

Art. 12 – Integram o Grupo Coordenador do Fhapro:

I – três representantes da Associação de Professores Públicos de Minas Gerais –

APPMG;

II – um representante do BDMG;

III – um representante da SEF;

IV  –  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  –

Seplag;

V – um representante da Secretaria de Estado de Educação – SEE.

§ 1º – O Grupo Coordenador será presidido pelo representante da SEE, a quem

caberá a decisão em caso de empate nas deliberações.

§  2º  –  O  Grupo  Coordenador  reunir-se-á,  ordinariamente,  uma vez  por  ano  e,

extraordinariamente, por convocação do órgão gestor do Fhapro ou por decisão da

maioria de seus membros.

§  3º  –  Os  membros  do  Grupo  Coordenador  informarão  ao  órgão  gestor  seus

representantes, titulares e suplentes.

Art.  13  –  O  Grupo  Coordenador  do  Fhapro  tem  as  seguintes  atribuições  e

competências:

I – receber, analisar e enquadrar as solicitações e deliberar sobre os financiamentos

a serem concedidos com recursos do Fhapro;
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II – encaminhar ao agente financeiro os processos aprovados, com as respectivas

condições e valores de enquadramento;

III – propor a política geral de aplicação dos recursos do Fhapro;

IV – deliberar e aprovar, por maioria simples, os atos normativos do Fhapro;

V – acompanhar a execução orçamentária e financeira do Fhapro;

VI  –  propor  ao  órgão  gestor,  ao  agente  executor  e  ao  agente  financeiro  a

readequação ou a extinção do Fhapro;

VII  –  propor  ou  alterar  critérios  para  enquadramento  de  solicitações  de

financiamento com recursos do Fhapro e sobre formas de custeio da assistência à

habitação de que trata o art. 1º;

VIII – deliberar, por unanimidade, acerca de outros requisitos para a concessão de

financiamentos com recursos do Fhapro;

IX – dirimir dúvidas e casos omissos referentes à aplicação de dispositivos legais

pertinentes e sobre aspectos operacionais do Fhapro, nos limites da lei;

X – elaborar e aprovar o seu regimento interno.

Art. 14 – Os demonstrativos financeiros do Fhapro obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e aos demais atos normativos aplicáveis.

Art. 15 – Para fins de desconto em folha de pagamento, fica o BDMG credenciado

como  agente  consignatário  junto  ao  Estado  para  operar  os  contratos  de

financiamento habitacional com recursos do Fhapro.

Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: A proposta de criar um fundo habitacional de apoio aos professores da

rede pública de Minas Gerais é de essencial importância para a realidade do Estado.

Vive-se  um  momento  crítico  para  esses  profissionais,  que  buscam  melhores

condições de trabalho e retorno mais digno do trabalho realizado,  de modo a ter

qualidade de vida equivalente à merecida pelo seu papel. É nesse sentido que esta

Casa deve atuar, especialmente com a competência constitucional prevista no art.

23º,  IX,  da  nossa Lei  Maior,  que dispõe ser  “competência comum da União,  dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (…) promover programas de construção

de moradias e a melhoria das condições habitacionais”.

No âmbito  dessa premissa,  Minas  Gerais  tem  o dever  de  tomar  a  dianteira  na

defesa dos interesses dos professores, que têm atuação fundamental no crescimento

de  toda  a  Nação.  Nada  mais  justo,  portanto,  do  que  abrir  portas  para  que  os

educadores  mineiros  enxerguem  com  mais  proximidade  o  sonho,  muitas  vezes

longínquo, da casa própria, ou até mesmo da expansão do lar que já não satisfaz

mais as necessidades de sua família.

Ao  buscar  a  aprovação  deste  projeto  de  lei,  o  Estado  está  atendendo  ao

mandamento constitucional previsto em seu art. 6º. Tal dispositivo institui como direito

social  a  moradia,  já  que ela  é  peça inafastável  para  a estruturação de uma vida

dotada  de  dignidade  e  apta  a  proporcionar  o  completo  desenvolvimento  da

personalidade dos cidadãos. Nesse prisma, não se pode admitir  que aqueles que

educam e formam os indivíduos que construirão o futuro do País vivam em condições

precárias,  decorrentes  de  baixa  valorização e  remuneração insuficiente  diante  da

crise econômica e institucional pela qual o Brasil passa.

Para fazer frente a essa crise, fruto de políticas equivocadas e negligência para

com o desenvolvimento nacional por parte do governo central, o Estado de Minas

Gerais  deve  responder  com  medidas  à  altura.  Nada  melhor  para  valorizar  os

profissionais da educação do que dar a eles a possibilidade de adquirir ou reformar

seu imóvel, bem dos mais significativos. Dessa forma, o este projeto resultará não

somente em maior qualidade de vida e dignidade para os professores, mas também

na  evolução  do  sistema  público  de  ensino  como  um  todo,  na  medida  em  que

estimulará  os  docentes  a  ter  mais  ânimo,  empenho  e  dedicação  nas  aulas

ministradas.  Um  professor  valorizado  dá  força  para  a  educação  do  País  e,

consequentemente,  beneficia  todo  o  sistema  educacional.  

O fundo que este projeto pretende criar, portanto, traz consigo o gérmen de

uma modificação bem mais ampla para Minas Gerais, enquanto passo inaugural de

um  desenvolvimento  que  está  por  vir.  Aguardamos,  nesses  termos  e  com  firme

confiança, a aprovação deste projeto de lei por esta Casa.
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–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 2.042/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Lazer  Ativo,  com  sede  no

Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Lazer Ativo,

com sede no Município de Muriaé.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Braulio Braz

Justificação:  A  Associação  Esportiva  Lazer  Ativo  tem  por  finalidades  formular

políticas públicas de interesse da juventude,  desenvolver  projetos  para públicos  e

agentes  sociais  prioritários  e  promover  a  cultura,  a  defesa  e  conservação  do

patrimônio histórico e artístico e a formação profissional, técnica e ética dos jovens.

A associação encontra-se em pleno e regular funcionamento desde 25 de março de

2011. Sua diretoria é constituída de membros de reconhecida idoneidade moral, nada

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

membros  de  sua  diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções  e  não  distribui  lucros,

vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma

forma.

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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.043/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  União  Estudantil  de  Ibiá  –  UEI  –,  com  sede  no

Município de Ibiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a União Estudantil de Ibiá – UEI –, com

sede no Município de Ibiá.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Deiró Marra

Justificação: O título de utilidade pública garante às associações civis e fundações o

reconhecimento  como  instituições  sem  fins  lucrativos  prestadoras  de  serviços  à

sociedade.

Essa proposição visa declarar de utilidade pública a União Estudantil de Ibiá – UEI

–, em funcionamento desde 1º de janeiro de 2009, com sede no Município de Ibiá.

Nos termos do art. 53 do Código Civil, trata-se de entidade sem fins lucrativos, cuja

finalidade  é  assegurar  o  transporte  de  estudantes,  entre  os  quais  estudantes

universitários,  ate  as  instituições  de  ensino  durante  o  regime  normal  das  aulas;

assistir  estudantes no que se refere à solução de seus problemas; colaborar com

órgãos públicos e particulares; incentivar o ingresso e a permanência nas escolas;

promover atividades culturais, técnicas, científicas, sociais e esportivas, entre outras,

no município onde está situada sua sede, por prazo indeterminado.

A documentação apresentada confirma que a diretoria da instituição é constituída

por pessoas idôneas, não remuneradas, e que a entidade está em funcionamento

regular  há  mais  de  cinco  anos,  atendendo,  dessa  forma,  aos  requisitos  da  Lei

n°12.972,  de  27/7/1998.  Pretende-se  assim,  com  este  projeto,  assegurar-lhe

melhores condições para o desenvolvimento de suas atividades.

–  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 2.044/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beato Damião de Molokai,

com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Beato

Damião de Molokai, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.



1142
____________________________________________________________________________

Ivair Nogueira

Justificação: Esta proposição objetiva declarar  de utilidade pública a Associação

Comunitária Beato Damião de Molokai.

Constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, a entidade está em

pleno e regular funcionamento há mais de um ano e tem por finalidade promover

atividades de apoio à saúde, ao lazer, ao esporte, à cultura e à educação. Objetiva,

ainda, a implantação de um centro de atendimento médico-odontológico, bem como

de  uma rádio  comunitária,  com  o  propósito  de  difundir  informações  de  interesse

comum da população.

No  desenvolvimento  de  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a

associação não faz nenhum tipo de discriminação, destinando a totalidade de suas

rendas aos fins estatutários. Poderá firmar parcerias com o poder público e entidades

não  governamentais  para  captação  de  recursos  destinados  ao  fortalecimento  da

entidade e ao bem-estar dos associados.

Atendidos  todos  os  requisitos  listados  na  Lei  nº  12.972,  de  27/7/1998,  solicito

anuência dos pares a este importante 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 2.045/2015

Dispõe sobre a destinação de porcentagem específica das unidades de programas

de loteamentos sociais e de habitação popular a famílias monoparentais e a mulheres

vítimas de violência doméstica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os programas de loteamentos sociais e de habitação popular do Estado

destinarão no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) e no máximo 40% (quarenta por

cento) de suas unidades para famílias monoparentais, consideradas estas as famílias

constituídas somente de mãe e filhos ou somente de pai e filhos.

Art. 2º – Os programas de loteamentos sociais e de habitação popular do Estado

destinarão no mínimo 2% (dois por cento) de suas unidades para mulheres vítimas de
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violência doméstica que preencham os demais requisitos estabelecidos pelos órgãos

competentes.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei são consideradas mulheres vítimas de

violência  doméstica  aquelas  que  se  enquadram  nas  hipóteses  elencadas  na  Lei

Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.

Art.  3º  –  A comprovação  da  condição mencionada  no  art.  1º  desta  lei  far-se-á

mediante relatório elaborado por assistente social.

Art.  4º  –  A comprovação  da  condição mencionada  no  art.  2º  desta  lei  far-se-á

mediante:

I  –  a apresentação do competente boletim de ocorrência,  expedido pelo distrito

policial;

II  –  havendo  ação  penal  instaurada  em  face  do  agressor,  apresentação  da

competente certidão, emitida pelo Poder Judiciário;

III – apresentação de relatório elaborado por assistente social;

IV – comprovação de tramitação do inquérito policial instaurado ou apresentação de

certidão de tramitação de ação penal instaurada.

§ 1º – A documentação exigida nesta lei deverá ser entregue no ato da inscrição da

mulher  vítima  de  violência  doméstica  no  programa  de  loteamento  social  ou  de

habitação popular.

§  2º  –  Terão  preferência,  para  efeitos  do  art.  2º  desta  lei,  as  vítimas  que  se

adequarem  às  hipóteses  dos  incisos  II  e  III  deste  artigo,  não  se  aplicando  tal

preferência em relação aos casos de aplicação do art. 1º.

Art. 5º – Não fará jus aos benefícios previstos no art. 2º desta lei a mulher que se

utilizar do direito de renunciar a representação, conforme estabelecido no art. 16 da

Lei Federal nº 11.340, de 2006.

Art. 6º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de sessenta

dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: Este projeto de lei vem preencher uma lacuna que há tempos causa
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prejuízos sociais e econômicos ao País: a questão das famílias monoparentais em

situação de vida precária e da violência doméstica contra a mulher. É sabido que,

devido  à  ausência  de  suporte  por  parte  de  uma  família  estruturada,  unida  à

negligência  estatal  endêmica,  as  crianças  e  jovens  de  mais  baixa  condição

socioeconômica acabam se afastando da escola e enveredando-se pelos caminhos

da  criminalidade.  Além  disso,  questão  em  voga  atualmente,  a  violência  contra  a

mulher também é uma realidade muitas vezes negligenciada. Apesar da aprovação,

há poucos meses,  da Lei  do Feminicídio  e da entrada em vigor  da Lei  Maria da

Penha, os índices de agressões e homicídios contra o gênero feminino permanecem

altos, especialmente no âmbito doméstico. É diante desse quadro que apresentamos

este projeto de lei.

O baixo acesso à informação relativa à sexualidade e aos meios contraceptivos por

parte da população mais carente conduz a uma natalidade desorganizada e ao não

planejamento familiar. Dessa forma, não é raro que algum dos pais se depare com

uma situação na qual se vê responsável, sozinho, pela guarda, educação e sustento

dos filhos. Devido à sua condição financeira, vê-se forçado a submeter-se a longas

jornadas de trabalho, muitas vezes mal remuneradas, o que o impede de manter um

contato concreto e constante com sua prole. Isso resulta numa educação precária e

numa  formação  inadequada  do  caráter  e  da  personalidade  dos  menores,  que,

infelizmente, não possuem estímulos para frequentar a escola e podem se envolver

com práticas criminosas, como meio de arrecadarem renda extra ou até mesmo por

falta de outras oportunidades para suas vidas.

A problemática se torna de interesse público na medida em que essa é a base da

violência  que  impera  atualmente  no  País.  Lares  desestruturados,  situados  em

ambientes de degradantes condições de vida, e insalubres, com estruturas precárias

e  insuficiente  assistência  do  poder  público,  são  responsáveis  pela  formação  de

indivíduos revoltados e propensos a condutas delituosas. Diante disso, é urgente que

se  comece  a  refletir  sobre  soluções  para  esse  quadro,  e  uma  delas  é  a  que

apresentamos por meio deste projeto de lei.

A transferência dessas unidades familiares, frequentemente residentes em favelas e

outras comunidades com condições desfavoráveis para o pleno desenvolvimento de
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um  cidadão,  para  conjuntos  habitacionais  é  o  primeiro  passo  para  superar  o

problema. A obtenção de um lar com estrutura digna, por meio do auxílio do Estado,

não somente proporcionará um ambiente melhor, mas também possibilitará a essas

famílias recomeçar uma nova vida, com perspectivas mais promissoras e com menos

influências negativas. A mãe solteira, ou mesmo o pai solteiro, precisa da atuação do

Estado para estruturar seu lar. Os danos do abandono do lar pelo parceiro, ou até

mesmo a instabilidade resultante de sua presença intermitente, devem ser tratados e

minimizados através de  políticas  públicas,  como a aqui  apresentada.  Não é  mais

cabível postergar a problemática e deixá-la prolongar-se por mais gerações.

Quanto à violência contra as mulheres, pesquisa realizada pelo Ipea entre 2001 e

2011 indica que, a cada 1h30min, uma mulher morre de forma violenta. Da totalidade

desses assassinatos, 40% são de autoria  de sujeitos que mantêm ou mantiveram

relações íntimas de afeto com a vítima. O Ipea afirma que houve mais de 50.000

feminicídios no país no mesmo período. Esse é um número alarmante. Minas Gerais,

como parte desse quadro, registra o segundo lugar no índice de mortes da região

Sudeste,  acumulando 17 mortes por  dia,  atrás somente do Espírito  Santo.  O que

ocorre é que, apesar de a taxa já ser assustadora, a tendência é que, na realidade,

ela seja muito maior do que o indicado.  Isso porque esses crimes são cometidos

dentro  de  um  ambiente  familiar,  com  a  intimidade  doméstica  própria  da  relação

afetiva, e, dessa forma, uma quantidade expressiva deles não vêm à tona. O medo de

perder o sustento e não possuir mais um teto sobre si impede a mulher de prestar

queixa e a submete a uma condição de refém, por não ter para onde escapar.  É

diante disso que o Estado não pode, nem deve, permanecer inerte.

Minas Gerais,  enquanto ente de uma Federação fundamentada na dignidade da

pessoa humana, como dispõe o inciso III do art. 1º da nossa Magna Carta, deve atuar

para proteger seus cidadãos e, com a mesma eficiência e diligência, as mulheres

mineiras.  Tendo  em  vista  que  a  violência  doméstica  é  frequente  e  que  um  dos

obstáculos para seu enfrentamento é a falta de alternativas caso a vítima se vá do

imóvel,  apresentamos  este  projeto  de  lei,  que  visa  justamente  a  derrubar  tal

obstáculo. De fato, a destinação de uma porcentagem das unidades de loteamentos e

programas sociais de habitação popular às  vítimas de agressões ou ameaças vai
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possibilitar que tenham para onde ir quando esses incidentes ocorrerem. Não mais

imperará o medo e a inércia forçada, e a mulher poderá exercer seus direitos com a

liberdade, a dignidade e a proteção que lhe são devidas pelo poder público.

Dessa  maneira,  pretende-se,  através  deste  projeto  de  lei,  criar  um  mecanismo

eficiente para a redução dos problemas sociais mencionados acima. Esperamos, com

sua aprovação, a redução, a médio e longo prazo, da criminalidade, bem como da

violência doméstica em nosso Estado. É por meio de medidas de aplicação prática

que se alcançam resultados reais, e é disso que Minas Gerais efetivamente precisa

para reverter o grave quadro apresentado.

– 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 2.046/2015

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Passa Tempo o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Passa

Tempo  imóvel  com  área  de  1.200m²  (hum  mil  e  duzentos  metros  quadrados)  e

respectivas benfeitorias, situado no lugar denominado Cachoeira dos Forros, nesse

município, registrado sob o nº 6.901, a fls. 16 do Livro 3-H, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Passa Tempo.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o caput destina-se à regularização da

área onde está instalada a Escola Municipal Rural Mestre Rangel.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem por  objetivo regularizar  o imóvel  onde está

instalada a Escola Municipal Rural Mestre Rangel, com sede no Município de Passa

Tempo.
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O referido imóvel constituído por uma área de 1.200m² (hum mil e duzentos metros

quadrados) pertence ao Estado.  Contudo,  há muitos  anos é ocupado pela escola

municipal e, sem sombras de dúvidas, a doação do imóvel ao Município de Passa

Tempo atenderá ao interesse público, com a manutenção das atividades regulares do

referido estabelecimento de ensino.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a 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 2.047/2015

Autoriza  o Poder Executivo a doar  ao Município de Passa Tempo o imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Passa Tempo

imóvel  rural  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados)  de  terreno  em

pastagem, situado no lugar denominado Arcados, nesse município, registrado sob o

nº 2.986, a fls. 1 do Livro 3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Passa Tempo.

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

centro de convivência ou posto de saúde.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  Este  projeto  objetiva  a  doação  ao  Município  de  Passa  Tempo  de

imóvel de propriedade do Estado, situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para atividades de interesse

social e instalação de um posto de saúde.

Considerando justa a doação pretendida, conto com o apoio dos nobres pares para

a aprovação deste projeto de lei.
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–  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 2.048/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Arcos 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 Arcos imóvel

com área de 10.326 m² (dez mil trezentos e vinte e seis metros quadrados), situado

nesse Município, registrado sob o nº 994, Livro 3-B, fl. 133, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Arcos.

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

instalação  de  apoio  operacional  da  Prefeitura  e  à  realização  de  atividades  de

interesse social da comunidade.

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, 16 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa

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

propriedade do Estado, situado nesse Município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município para realização de atividades

de interesse social e instalação de apoio operacional da Prefeitura.

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

deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.049/2015

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Passa Tempo o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Passa

Tempo imóvel  com área de 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros  quadrados),

situado  na  Rua  Treze  de  Maio,  esquina  com  a  Rua  Severino  de  Morais,  nesse

município, registrado sob o nº 321 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Passa Tempo.

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

construção de prédio para abrigar órgãos da Prefeitura.

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, 16 de junho de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  Este  projeto  objetiva  a  reversão ao Município  de  Passa Tempo de

imóvel de propriedade do Estado, situado neste Município.

Visando a atender ao interesse público, o Executivo municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do Município, para construção de prédio

para abrigar órgãos da Prefeitura.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação do 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 2.050/2015

Dispõe sobre a revogação da Lei n° 20.359, de 6 de agosto de 2012.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica revogada a Lei n° 20.359, de 6 de agosto de 2012, que desafeta o

bem público constituído pelo trecho da Rodovia 900-AMG-0720, compreendido entre

o entroncamento da BR-262 e a Avenida Vereador João Alegre, situado no Município

de Campos Altos.

Art. 2º – Todos os atos praticados em virtude da sanção da Lei n° 20.359, de 6 de

agosto de 2012, serão considerados inválidos.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Lei n° 20.359, de 6 de agosto de 2012, trata da desafetação de bem

público  constituído  pelo trecho da Rodovia  900-AMG-0720,  compreendido entre o

entroncamento da BR-262 e a Avenida Vereador João Alegre, situado no Município de

Campos  Altos,  e  autoriza  o  poder  executivo  a  doar  esta  área  ao  município

mencionado.

Esse trecho estava sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem de

Minas Gerais – DER –; porém, após a doação, Campos Altos passou a assumir a

responsabilidade pela manutenção e conservação da via pública, o que vem gerando

um grande transtorno, pois, em virtude de um deslizamento ocorrido, a rodovia está

há mais de 60 dias sem trânsito, e o município não tem recursos para realizar as

obras  de  recuperação  da  estrada.  Essa  situação  poderia  ser  resolvida  com  a

revogação da doação, devolvendo-se o trecho ao Estado, para que busque recuperar

a rodovia.

Diante da importância dessa medida, conto com o apoio dos nobres pares para

aprovação desta proposição.

– 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 2.051/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 414/2011)

Veda a realização de exames de concursos públicos e de processos seletivos aos

sábados, no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica vedada a realização, aos sábados, de exames de concursos públicos

para a admissão de pessoal na administração pública direta e indireta e de processos

seletivos  para  ingresso em instituições  de ensino  da  rede pública  e  particular  no

Estado.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado
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Justificação: Este projeto de lei  pretende enquadrar o Estado em uma realidade

nacional. O Brasil é o maior país cristão do mundo, e isso, obviamente, interfere na

conduta social de seu povo, que se orienta, diariamente, segundo os preceitos de sua

religiosidade.

Muitos brasileiros, seguidores dos Dez Mandamentos, guardam o dia de sábado

para oração a Deus, abstendo-se de realizar quaisquer atividades que possam gerar

frutos de natureza pessoal, sejam eles profissionais, culturais ou econômicos.

Esses religiosos, guardadores do dia de sábado, que professam diversos credos,

são,  no  Estado,  dezenas  de  milhares,  constituindo  uma parcela  considerável  da

sociedade mineira.

Entretanto, justamente por guardarem suas convicções e crenças religiosas, muitos

cidadãos  mineiros  têm  sido  punidos  com  a  realização  de  exames  de  concursos

públicos, vestibulares e provas escolares no sábado. Tal situação não pode continuar,

sob  pena  de  atentar  contra  o  princípio  constitucional  da  liberdade  religiosa,

consagrado no inciso VI do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que assegura os

direitos fundamentais do homem.

Para  que  não  sejam  punidos  por  exercitarem  suas  crenças,  os  religiosos  que

guardam  o  sábado  vêm  sendo  compelidos  a  recorrer,  cada  vez  mais,  ao  Poder

Judiciário para obterem a impugnação de editais de concursos públicos e vestibulares

e  a  marcação  de  horário  diferenciado  para  realizarem  suas  provas.  Muitos

requerimentos têm sido vitoriosos, até mesmo no Supremo Tribunal Federal.

Para esses religiosos, o cumprimento das leis do homem é importante, porém, o

cumprimento das leis de Deus é imprescindível. Sensíveis aos problemas causados

pela realização de provas e exames em dias de sábado, apresentamos este projeto

para vedar tal prática, o que não trará nenhum prejuízo à administração pública ou a

outros  entes  públicos  e  privados,  pois  muitos  processos  de  seleção  têm  sido

realizados aos domingos ou em dias de semana, por exemplo, os concursos públicos

da Educação, em Minas Gerais, em 2001, da Caixa Econômica Federal e do Banco

do Brasil e o exame da OAB, entre tantos outros.

Diante  do  exposto  e  estando  o  projeto  em  concordância  com  o  legislador
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constituinte, contamos com o apoio dos nobres deputados desta egrégia Casa de leis

para sua aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.938/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.052/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.778/2011)

Dispõe  sobre  a  cobrança  da  tarifa  de  energia  elétrica  no  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica vedada, no Estado, a cobrança, pelas concessionárias de serviço de

energia  elétrica de tarifas  diferenciadas de consumo a consumidores residenciais,

conforme o horário de utilização da energia elétrica.

Parágrafo único – As concessionárias de que trata o caput somente poderão cobrar

pelo serviço disponibilizado efetivamente mensurado e identificado, ficando impedidas

de cobrar tarifa ou taxa mínima de qualquer natureza e a qualquer título.

Art. 2º – Será concedido desconto sobre o valor do consumo conforme o horário de

utilização da energia elétrica:

I – para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30kWh (trinta

quiloates-hora) por mês, o desconto será de 65% (sessenta e cinco por cento);

II – para a parcela do consumo compreendida entre 31kWh (trinta e um quiloates-

hora)  por mês e 100kWh (cem quiloates-hora) por mês, o desconto será de 40%

(quarenta por cento);

III – para a parcela do consumo compreendida entre 101kWh (cento e um quiloates-

hora) por mês e 220 kWh (duzentos e vinte quiloates-hora) por mês, o desconto será

de 10% (dez por cento);

IV – para a parcela de consumo compreendido entre as 18 horas e as 21 horas e

durante o horário de verão das 19 horas às 22 horas, superior a 220kWh (duzentos e

vinte quiloates-hora) por mês, não haverá desconto.

§  1º  –  O  disposto  no  caput deste  artigo  não  se  aplica  ao  ato  praticado  com
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evidência de dolo, fraude ou simulação por parte do consumidor,  sem prejuízo de

outras sanções penais e tributárias.

§  2º  –  O  consumo  de  que  trata  o  caput deste  artigo  refere-se  ao  registro  do

consumo de energia elétrica durante o período mensal e será expresso em kWh.

§  3º  –  O  desconto  de  que  trata  o  caput deste  artigo  será  apurado  pela

concessionária  de  serviço de  energia  elétrica  e  lançado como crédito  na  próxima

conta do consumidor.

§ 4º – O descumprimento do disposto no parágrafo anterior importará na repetição

do indébito  em favor  do  consumidor,  por  valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou em

excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  conforme  previsão  do

parágrafo único do art.  42,  bem como multa  prevista  no  art.  57,  parágrafo único,

ambos  da  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  sem  prejuízo  das  demais

sanções cabíveis.

Art. 3º – O descumprimento do disposto no art. 1º desta lei importará na repetição

do  indébito  a  favor  do  consumidor,  por  valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em

excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  conforme  previsão  do

parágrafo único do art.  42,  bem como multa  prevista  no  art.  57,  parágrafo único,

ambos  da  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  sem  prejuízo  das  demais

sanções cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Volta e meia os consumidores são pegos de surpresa com a discussão

da adoção da chamada tarifa amarela, uma proposta de mudança da política tarifária

das  concessionárias  de  energia  elétrica,  de  forma  que  sejam  cobrados  valores

diferenciados  pelo  kilowatt-hora  (kWh),  dependendo  do  horário  da  utilização  do

serviço de energia elétrica. Contudo, não há qualquer garantia de que a implantação

da tarifa amarela signifique uma redução do valor da conta de luz. Na verdade, ela

pode onerar ainda mais o consumidor residencial, porque a proposta estabelece uma

tarifa mais alta no momento em que o consumo de energia atinge o pico.

A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – atua com uma das mais altas
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tarifas residenciais do País e desde 2007 tenta mudar o modelo de estrutura tarifária,

a  fim  de  onerar  ainda mais  o  consumidor  residencial.  Nesse sentido,  apresentou

sugestão ao Ministério de Minas e Energia para implantação da tarifa amarela, à qual

nos manifestamos contrários, juntamente com o deputado Weliton Prado, por meio de

requerimentos e pronunciamentos em Plenário.

Segundo o jornal “Hoje em Dia”, de 1º/11/2007, p.7, o próprio presidente da Cemig

informou, em seminário realizado na empresa em 31/10/2007, que “a tarifa em Minas

é cara devido à baixa demanda residencial”.

O que se pretende com o aumento da tarifa no horário de pico é diminuir o consumo

de energia.  Contudo, observe-se que há uma grande contradição em propor uma

tarifa  mais  alta  em determinados  horários  para  diminuir  o  consumo, pois,  se  é  o

reduzido consumo que fixa a alta tarifa, a sua redução provocará uma consequente

elevação do valor cobrado pelo serviço.

Isso significa que, apesar de a proposta ser apresentada como busca de maior

eficiência na relação consumo-fornecimento de energia elétrica, não há nenhum sinal

de que essa alteração se refletirá  positivamente para o consumidor nem qualquer

garantia de que o valor cobrado nas contas de energia diminua ou se estabilize.

Assim, a implantação da tarifa amarela pode significar um novo aumento do custo

da energia elétrica residencial.

Nesse  sentido,  pode-se  inferir  que  o  benefício  trazido  com  a  criação  da  tarifa

amarela seria apenas para a concessionária de energia elétrica, permitindo economia

à empresa, principalmente com equipamentos.

A energia elétrica residencial fornecida pela Cemig, computados os impostos, já é a

mais cara do País. Assim, qualquer alteração da política tarifária da empresa que não

seja para reduzir o valor das tarifas atualmente cobradas mostra-se desarrazoada e

inaceitável.

O consumidor residencial, que com muito sacrifício vem lutando para pagar sua

conta de energia, não pode arcar com mais um prejuízo disfarçado, por meio de uma

nova forma de cobrança.

Se a intenção da adoção da chamada tarifa amarela é o racionamento de energia,

ela poderia ser aplicada de forma a incentivar o consumo inteligente, ou seja, serem
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concedidos  descontos,  em  forma  de  benefícios,  para  os  consumidores  que

conseguirem  economizar  energia  nos  horários  de  pico,  a  fim  de  incentivar  o

racionamento,  e não utilizar-se meio ardiloso para aumentar  uma das tarifas mais

altas do País.

Por essas razões, é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o quanto antes, este

projeto como uma medida de justiça com a população mineira, esforçando-nos para

impedir o aumento desta cobrança abusiva.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.855/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.053/2015

Cria o Cadastro Mineiro de Empresas Comprometidas com a Ética, a Integridade e

sem Corrupção – Cadastro Empresa Minas-Ética.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Cria  o Cadastro Mineiro de  Empresas Comprometidas com a  Ética,  a

Integridade  e  sem  Corrupção  –  Cadastro  Empresa  Minas-Ética  –,  regido  pela

presente lei.

Art. 2º – O Cadastro Empresa Minas-Ética, instituído no âmbito da Controladoria-

Geral do Estado – CGE – , é um banco de dados que tem por objetivos:

I – divulgar, institucionalizar e promover as diretrizes da Lei Federal 12.846, de 1º

de agosto de 2013;

II  –  consolidar  e  divulgar  relação  de  empresas  que  adotam  voluntariamente

medidas reconhecidamente desejadas e necessárias para criação de um ambiente

mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações com o setor

público;

III  –  conscientizar  empresas  sobre  seu  relevante  papel  no  enfrentamento  da

corrupção ao se posicionarem afirmativamente pela prevenção e pelo combate de

práticas ilegais e antiéticas e em defesa de relações socialmente responsáveis;

IV  –  fomentar,  no  âmbito  do  setor  privado,  a  implementação  de  medidas  de

promoção da ética e da integridade, contra a corrupção;
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V – reduzir os riscos de ocorrência de fraude e corrupção nas relações entre o setor

público e o setor privado.

Art. 3º – Caberá à CGE, na condição de gestora do Cadastro Empresa Minas-Ética:

I – analisar as solicitações de adesão recebidas e deliberar sobre a admissão das

empresas no referido cadastro;

II  –  decidir  pela manutenção ou suspensão de empresas no Cadastro Empresa

Minas-Ética ao fim de cada processo de revisão do atendimento aos requisitos para

integrar  esse  cadastro,  ou  a  qualquer  momento,  quando  recebida  informação  ou

ocorrido fato que enseje dúvidas ou questionamentos sobre a manutenção do nome

de empresa no cadastro;

III – discutir e deliberar sobre a atualização dos requisitos para integrar o cadastro.

Art. 4º – A empresa interessada em aderir ao Cadastro Empresa Minas-Ética deverá

preencher e os requisitos e se submeter às regras de adesão a serem definidos em

regulamento.

Art. 5º – Não será permitida a inclusão de empresa no Cadastro Empresa Minas-

Ética que tenha sido declarada como inidônea pela CGE.

Art. 6º – Aprovada a solicitação de adesão ao Cadastro Empresa Minas-Ética, a

empresa deverá assinar termo de compromisso com a ética e a integridade, como

forma  de  declarar  publicamente  sua  disposição  para  atuar  e  contribuir  para  um

ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações com

o setor público.

Art. 7º – Em caso de não aprovação à solicitação de adesão ao Cadastro Empresa

Minas-Ética, a empresa poderá solicitar a revisão da análise e apresentar recurso

definido no regulamento.

Art. 8º – Não será cobrado das empresas qualquer valor para análise da solicitação

de adesão ou para manutenção de seu nome no Cadastro Empresa Minas-Ética.

Art. 9º – A admissão ao Cadastro Empresa Minas-Ética não gera quaisquer direitos,

garantias ou privilégios à empresa em suas relações com o setor público.

Art. 10 – São obrigações da empresa cadastrada:

I – prestar todas as informações necessárias à análise do atendimento, por parte da

empresa, aos requisitos constantes do regulamento;
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II – permitir acesso a documentos referentes às medidas que demonstram o seu

comprometimento com a ética e a integridade;

III – manter o atendimento aos requisitos para integrar o Cadastro Empresa Minas-

Ética;

IV – denunciar a autoridades competentes a prática de atos de corrupção de que

tenha conhecimento;

V  –  responsabilizar  e  punir  funcionários  e  dirigentes  da  empresa  que  tenham

praticado atos antiéticos, ilegais ou corrupção.

Art. 11 – A análise da manutenção do atendimento aos requisitos para integrar o

Cadastro Empresa Minas-Ética por parte das empresas será realizada:

I – ordinariamente, a cada dois anos;

II – extraordinariamente, quando recebida informação ou ocorrido fato que enseje

dúvidas ou questionamentos sobre a manutenção do nome de empresa no cadastro.

Art. 12 – Será suspensa do cadastro a empresa que:

I – deixar de cumprir os requisitos para integrar o Cadastro Empresa Minas-Ética,

nos termos do regulamento;

II  –  tiver  o  seu nome incluído  no  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e

Suspensas  –  Ceis  –  em  decorrência  de  ter  sofrido  penalidade  de  suspensão ou

impedimento,  aplicada  por  órgãos  ou  entidades  da  administração  pública  das

diversas esferas federativas que aderiram ao Ceis;

III  –  envolver-se  em  situações  ou  denúncias  que  ensejem  dúvidas  ou

questionamentos sobre seu compromisso com a ética e a integridade;

IV  –  utilizar  a  marca  do  Cadastro  Empresa  Minas-Ética  em  desacordo  com  o

manual de uso, estabelecido em regulamento.

Art. 13 – Será automaticamente excluída do Cadastro a empresa que:

I – permanecer suspensa por período superior a um ano;

II–  tiver  o  seu  nome  incluído  no  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e

Suspensas – Ceis  – em decorrência de ter  sido declarada inidônea por  órgãos e

entidades da administração pública das diversas esferas federativas que aderiram ao

Ceis.

Art.  14  –  Fica  instituída  a  marca  Empresa  Minas-Ética,  com  a  finalidade  de
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potencializar a divulgação das empresas que compõem este cadastro, estimulando

dessa forma outras empresas a também adotarem medidas para a criação de um

ambiente de negócios mais íntegro, ético e transparente.

Parágrafo único – A marca não confere à empresa quaisquer direitos, garantias ou

privilégios,  tampouco  certifica  a  ética,  a  legalidade  ou  idoneidade  da  empresa

cadastrada e dos atos por ela praticados.

Art.  15  – O uso da marca Empresa Minas-Ética  é  permitido exclusivamente às

empresas regularmente cadastradas e que mantêm todos os requisitos para integrar

o cadastro, na forma do regulamento.

§ 1º – As empresas que forem suspensas do cadastro não poderão usar a marca

em nenhum meio de divulgação durante o período de suspensão.

§  2º  –  Caso  seja  constatado  o  uso  indevido  da  marca  durante  o  período  de

suspensão, a empresa será excluída do Cadastro Empresa Minas-Ética.

Art. 16 – Cabe à CGE definir proposta de layout da marca, cujo manual de uso será

definido em regulamento.

Art. 17 – Cabe às empresas que integram o cadastro zelar pelo bom uso da marca

Empresa Minas-Ética.

Art.  18  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Nozinho

Justificação:  A  proposição  trata  da  criação  de  um  cadastro  de  empresas

comprometidas  com a ética e a integridade com objetivo  de reduzir  os  riscos de

ocorrência de fraude e corrupção nas relações entre o setor público e o setor privado.

A partir da edição da Lei Federal 12.846, de 1º de agosto de 2013, o país passou a

ter uma norma reguladora e sancionadora das relações entre empresas privadas e o

poder público,  e cabe aos entes estatais  promover  e institucionalizar as diretrizes

dessa lei.

Com esse intuito, a proposta pretende consolidar e divulgar a relação de empresas

que  adotam  voluntariamente  medidas  reconhecidamente  desejadas  e  necessárias
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para criação de um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em

suas  relações  com  o  setor  público,  além  de  conscientizar  empresas  sobre  seu

relevante papel no enfrentamento da corrupção, ao se posicionarem afirmativamente

pela  prevenção  e  pelo  combate  de  práticas  ilegais  e  antiéticas  e  em  defesa  de

relações socialmente responsáveis com a implementação de medidas de promoção

da ética e da integridade, contra a corrupção.

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

pelos ilustres colegas deputados na aprovação da matéria.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 2.054/2015

Assegura  ao  estudante,  inclusive  de  cursinhos  pré-universitários,  o  direito  ao

pagamento de meia-entrada em eventos culturais, de lazer e esportivos no Estado e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  assegurado  ao  estudante  regularmente  matriculado  em

estabelecimento  público  ou  privado  de  ensino  fundamental,  médio  ou  superior,

devidamente  autorizado  a  funcionar  pelo  poder  público  no  Estado,  e  ao  jovem

matriculado  em  cursinhos  pré-universitários  ou  escolas  técnicas,  o  abatimento  de

50%  (cinquenta  por  cento)  sobre  o  valor  efetivamente  cobrado  por  ingresso  em

evento cultural, esportivo ou de lazer, nos termos desta lei.

§  1º  – Consideram-se eventos culturais,  desportivos e de lazer,  para os efeitos

desta  lei,  espetáculos  teatrais,  musicais  e  circenses,  exibições  cinematográficas,

atividades abertas ao público promovidas por clubes recreativos ou esportivos ou por

casas  de  diversão,  jogos desportivos  e atividades similares  nas áreas  de  cultura,

esporte e lazer.

§ 2º – O desconto de que trata o  caput deste artigo corresponderá à metade do

valor do ingresso, ainda que oferecido a título promocional ou com desconto eventual.

§ 3º – Em conformidade com o art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estão compreendidos no

nível superior de ensino os cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão,

bem como os cursos sequenciais por campo de saber.
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Art. 2º – Para usufruir do desconto assegurado por esta lei, o beneficiário deverá

comprovar sua condição de estudante por meio da apresentação de documento de

identificação estudantil,  expedido por estabelecimento de ensino onde se encontre

matriculado ou por entidade representativa de estudantes regularmente constituída.

§  1º  –  O documento  de  identificação  estudantil  terá  validade  de  um  ano,  será

confeccionado  conforme  modelo  a  ser  definido  em  regulamento  e  conterá

obrigatoriamente:

I – identificação do estabelecimento de ensino ou da entidade emissora;

II – foto atualizada do aluno;

III – nome completo do aluno;

IV – curso, ano ou série em que está matriculado o aluno;

V – data de validade do documento.

§  2º  –  O  documento  de  identificação  estudantil  será  autenticado  pelo

estabelecimento de ensino no qual o estudante esteja matriculado.

§ 3º – No exercício do controle da venda de ingressos com desconto ao estudante,

é facultado às casas promotoras de eventos exigir do beneficiário a apresentação de

documento que comprove a matrícula nos estabelecimentos de ensino previstos no

art. 1º.

Art. 3º – A infringência das disposições desta lei, por parte dos estabelecimentos e

produtores dos eventos de que trata o art. 1º, dos estabelecimentos de ensino e das

entidades estudantis emitentes de documento de identificação estudantil, sujeita os

responsáveis a multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais).

§ 1º – A multa prevista no caput deste artigo será cobrada com acréscimo de 50%

(cinquenta  por  cento)  na  primeira  reincidência,  e  de  100%  (cem  por  cento),  nas

subsequentes.

§ 2º – A renda proveniente da arrecadação das multas previstas no  caput deste

artigo reverterá ao Fundo Estadual de Cultura, instituído pela Lei nº 15.975, de 12 de

janeiro de 2006.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.
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Fábio Cherem

Justificação: O direito à meia-entrada para estudantes em casas de diversão, de

espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de exibição cinematográfica, em

praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer é reconhecido por

todos como uma garantia de acesso aos bens culturais disponíveis.

Há, contudo, uma grande lacuna legislativa sobre o tema. A Medida Provisória nº

2.208, de 17 de Agosto de 2001, versa sobre a comprovação necessária para que o

estudante tenha desconto ao acessar os bens culturais que lhe disponibilizarem a

meia-entrada. Por ter caráter amplo, relega aos Estados e municípios a competência

para legislar sobre as especificidades do tema.

Em  âmbito  estadual,  a  Lei  nº  11.052,  de  24/3/1993,  garantiu  aos  estudantes

regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino de 1º, 2º e 3º graus de

instituições  públicas  e  privadas  do  Estado  o  direito  à  meia-entrada em  casas  de

diversão,  de  espetáculos  teatrais,  musicais  e  circenses,  em  casas  de  exibição

cinematográfica, em praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e

lazer.

Tanto a Medida Provisória nº 2.208 como a Lei nº 11.052 restringem o conceito de

estudante aos matriculados na educação básica e na educação superior.

Desde a entrada em vigor da lei  que versa sobre o tema, uma outra importante

categoria  de  estudantes  surgiu  e  não  é  contemplada  pelo  direito  à  meia-entrada

concedido a todos os outros estudantes do Estado: os estudantes de cursinhos pré-

universitários.

Esses jovens encontram-se em uma situação desfavorável  no acesso aos bens

culturais disponíveis no Estado de Minas Gerais. Ao não se enquadrarem no conceito

de estudante  contemplado pela  legislação estadual,  encontram-se alijados  de  um

direito que é garantido a todos os seus semelhantes.

Este projeto de lei  visa garantir  aos jovens de cursinhos pré-universitários e de

escolas técnicas do Estado o direito à meia-entrada nos mesmos estabelecimentos

em que os outros estudantes podem ingressar pela metade do preço usual.

Pelos  motivos  apresentados,  conclamo  os  meus  pares  a  aprovarem  esta

proposição.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.960/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.055/2015

(Ex-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:

Art. 1º – É 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 têm 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 junho de 2015.

Cabo Júlio

Justificação: O princípio constitucional  da segurança pública é dever  do Estado,
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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 uma condição  sine  qua non para  o combate da

criminalidade. Tal fato pode ser comprovado no caso ocorrido no Rio de Janeiro, onde

uma agressão 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 pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.752/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.056/2015

Altera o art. 1° da Lei n° 11.052, de 24 de março de 1993, que institui meia-entrada

para estudantes em locais que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 11.052 de 24 de março de 1993, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1°  –  Fica  assegurado  aos  estudantes  regularmente  matriculados  em

estabelecimentos de ensino de 1°,  2° e 3° graus, educação profissional (básico e

técnico,  cursos  pré-vestibulares,  complementares  de  idiomas,  de  informática),
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educação  superior  e  sequências  de  graduação,  pós-graduação,  doutorado  e

mestrado,  regularmente  matriculados  em  estabelecimentos  de  ensino  público  ou

privado,  oficialmente  reconhecidos,  presenciais  ou  não,  o  pagamento  de  meia-

entrada do valor  efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversão, de

espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de exibição cinematográfica, em

praças esportivas e similares  das áreas de esporte,  cultura e lazer  do Estado de

Minas Gerais.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Fabiano Tolentino

Justificação:  Hoje  é  garantida  a  meia-entrada  para  os  alunos  matriculados  nas

escolas de 1°, 2° e 3° graus, devidamente regulamentadas no Estado.

De  acordo  com  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases,  o  ensino  brasileiro  divide-se  em

educação básica, ensino fundamental, ensino médio.

Existe ainda a educação profissionalizante de nível básico, médio e nível superior.

No ensino técnico temos os cursos profissionalizantes.

No ensino superior temos hoje os cursos de tecnologia, ampliando-se assim a rede

de atendimento aos estudantes, que devem ser beneficiados pela meia-entrada.

Milhares de alunos do ensino técnico não se beneficiam dessa lei estadual. A lei de

1993, traz no seu bojo uma referência não compatível com a nossa atual realidade,

pois não engloba esses estudantes .

Outra  realidade  é  a  proliferação  de  cursos  não  presenciais,  devidamente

regulamentados,  onde  o  aluno  comparece  a  escola  ou  universidade  em  apenas

alguns dias para as devidas provas.

Assim sendo,  apresentamos este projeto  de  lei,  na  tentativa  de  preencher  uma

lacuna existente na legislação atual.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.960/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.057/2015

Autoriza o Poder Executivo a incluir no currículo dos níveis de ensino fundamental e

médio conteúdo referente a informações e estudos sobre a dependência de drogas e

seus efeitos físicos, neuropsicológicos e sociais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado, através da Secretaria de Estado de

Educação, a incluir no currículo dos níveis de ensino fundamental e médio, conteúdo

referente a informações e estudos sobre a dependência de drogas e seus efeitos

físicos, neuropsicológicos e sociais.

Parágrafo único – O disposto neste artigo deverá compreender as escolas da rede

pública e privada.

Art. 2º – Para ministrar os conteúdos, as direções das escolas poderão convidar

especialistas  no  assunto,  devendo  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  a

Subsecretaria de Politicas Sobre Drogas participar na orientação técnica e formulação

de diretrizes.

Art.  3º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  em  até  cento  e  vinte  dias

contados da sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é prestar informações aos alunos da

rede  pública  e  privada  de  ensino  sobre  os  malefícios  do  uso  de  substâncias

entorpecentes.

O Estado, através dos diversos órgãos, deve prestar tais esclarecimentos não só

aos alunos, mas também a toda a sociedade e família.

Atento a tal situação e visando a divulgação das informações, apresentamos este

projeto  de  lei.  Isto  esclarecido,  conto com o  apoio  dos nobres pares  para  a  sua

aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Carlos

Henrique. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.330/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.058/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.516/2014)

Dispõe sobre a colocação de placa informativa sobre filmagem de espaços públicos

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Nos locais públicos,  internos ou externos,  controlados por câmeras de

vídeo, deverão ser afixadas placas com os seguintes dizeres: “O ambiente está sendo

filmado. As imagens gravadas são confidenciais e protegidas, nos termos da lei.”.

Parágrafo único – As placas de que trata o caput deste artigo deverão ser legíveis e

colocadas  em  locais  de  fácil  visualização  dos  pontos  de  entrada  e  saída  dos

ambientes controlados.

Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei acarretará a aplicação de multa de

R$100,00 (cem reais) por ambiente controlado, que será dobrada a cada período de

sessenta dias, se a irregularidade não for sanada.

Parágrafo  único  –  O  valor  da  multa  de  que  trata  este  artigo  será  atualizado

anualmente  pela  variação  do  Índice  de  Preço  ao  Consumidor  Amplo  –  IPCA –

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – acumulada no

exercício anterior e, no caso de extinção desse índice, será adotado outro, criado por

legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art.  3º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 4º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto visa assegurar o direito de imagem de todos os indivíduos

que possam adentrar em algum local monitorado por câmeras de filmagem, avisando-

o de que suas imagens serão guardadas com absoluto sigilo, sem divulgação alguma,

exceto nos casos previstos em lei. Esse alerta ajuda principalmente a inibir atitudes

criminosas.
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Por  questões  de  segurança,  tornou-se  necessária  a  utilização  de  aparelhos  de

filmagem, tornando restrito o direito de imagem do cidadão que se utiliza de um local

estratégico para a prática criminosa.

Contamos com a colaboração de todos os membros desta Casa para a aprovação

deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.575/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.059/2015

Dispõe  sobre  a  instalação,  nos  projetos  arquitetônicos  dos  prédios  públicos  do

Estado, de sistema de coleta para captação da água de chuva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Nos  projetos  arquitetônicos  para  edificação  ou  reforma  dos  prédios

públicos  do  Estado  será  incluída  a  instalação  de  reservatórios  ou  cisternas  para

captação da água de chuva, objetivando a economia, sustentabilidade e preservação

do meio ambiente.

Parágrafo  único  –  A água  coletada  servirá  para  a  limpeza  dos  espaços  físicos

diversos, jardinagem e também reaproveitamento nas descargas dos sanitários.

Art.  2º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  devendo,  na  oportunidade,

estabelecer cronograma para adaptação dos prédios públicos para implantação da

tecnologia de que trata esta lei.

Art.  3°  – As despesas  decorrentes da  execução desta lei  correrão à  conta  das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Cássio Soares

Justificação:  Desde  1992,  o  22  de  março  marca  a  publicação  da  Declaração

Universal dos Direitos da Água pela ONU. Passados 23 anos, a situação atual inspira

uma  profunda  reflexão  sobre  o  tema  e  exige  de  nós  coragem,  determinação  e

inteligência  para  enfrentar  e  superar  uma das  mais  duras  secas  já  ocorridas  no
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Estado, que segue deteriorando nossos reservatórios e desafiando nossa capacidade

de mudar a forma como consumimos a água.

O Poder  Público,  tendo em  vista  as  severas  alterações  climáticas  que seguem

ocorrendo, precisa tornar prioridade o planejamento hídrico e as formas de economia

de água,  definindo frentes  de atuação e sendo pioneiro na implantação de novas

tecnologias de captação da água, em especial nos prédios que abrigam os órgãos

públicos.

A  inclusão,  no  projeto  arquitetônico  dos  órgãos  públicos,  de  reservatórios  e

cisternas para captação de água da chuva não só minimiza os impactos da atual crise

na vida dos mineiros como também trilha o caminho para sanar as deficiências em

nosso sistema de abastecimento, aumentando nossa capacidade de estocar água.

O Estado de Minas Gerais, com essa iniciativa, além de economizar milhares de

litros de água, elenca prioridades e demonstra à sociedade que a responsabilidade

pela economia de água e pela preservação do meio ambiente é de todos.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.621/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.060/2015

Dispõe sobre a instalação de sistema de reaproveitamento das águas da chuva e

cinzas claras para utilização não potável nas unidades habitacionais construídas pelo

governo do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O governo do Estado dotará todas as unidades habitacionais (prédios e

casas) a serem por ele construídas de um sistema de captação e reaproveitamento

das águas da chuva e cinzas claras que consistirá na instalação de reservatórios

separados do sistema de água potável para a utilização não potável destas águas.

Parágrafo único – Para efeitos desta lei entende-se por águas cinzas claras aquelas

já utilizadas primeiramente em máquinas de lavar e chuveiros.

Art.  2º  –  Serão  objetivos  do  sistema  de  reaproveitamento  da  água  de  chuva,

proposto neste projeto:
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I  – evitar  o uso desnecessário da água potável ajudando a preservar esse bem

precioso e fundamental para a vida humana;

II – propiciar economia, mediante a redução do consumo de água potável;

III  –  colaborar  para  que  uma  parcela  significativa  da  população  tenha

autossuficiência  hídrica,  medida  esta  que  servirá  para  evitar  que  o  sistema  de

tratamento  e  distribuição  de  água  seja  sobrecarregado  em  períodos  de  longa

estiagem e também impedir que essas famílias sejam prejudicadas, em ocasiões de

racionamento de água;

IV – fomentar na população a cultura da sustentabilidade e de respeito ao meio

ambiente;

V – permitir  que uma parcela considerável  da água da chuva seja devidamente

drenada, evitando assim o alagamento em diversos pontos do Estado.

Art. 3º – Entende-se por utilização não potável da água todas as formas de uso que

não envolvam o consumo direto por seres humanos.

Parágrafo único – São exemplos de utilização não potável da água: lavagem de

calçadas,  pátios  ou  pisos,  lavagem  de  veículos,  descargas  de  vasos  sanitários,

irrigação de jardins, dentre outros.

Art. 4º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei em até noventa dias contados a

partir da data de sua vigência.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Douglas Melo

Justificação: Atualmente o país passa por uma grave crise hídrica que está afetando

toda  população.  É  necessária  a  criação  de  mecanismos  para  que  esse  recurso

natural de grande valor ambiental e econômico seja preservado.

A água é indispensável para a sobrevivência do ser humano e para toda vida do

planeta. No momento atual, a questão do uso racional já tomou proporções amplas,

diante da expectativa de falta de água global em função do aumento da demanda e

da contaminação das nascentes.
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O projeto  apresentado é de suma importância,  pois  cria  uma alternativa  para o

aproveitamento  deste  bem essencial  à  vida,  contribuindo com a  preservação e  a

utilização consciente dos recursos naturais disponíveis. As águas de chuva são doces

e podem ter seu uso destinado a rega de jardins, lavagem de veículos, calçadas,

entre outros usos que não requerem grau de tratamento elevado. Já as águas cinzas

claras  podem ser  utilizadas  para  usos menos  nobres,  como descargas em vasos

sanitários.

Diante do exposto, espero poder contar com o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste relevante projeto que visa à utilização racional da água.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.621/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.061/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.409/2011)

Dispõe sobre a inclusão na grade curricular do ensino fundamental da disciplina

Noções Básicas de Legislação de Trânsito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam obrigadas as escolas públicas e privadas integrantes do sistema

estadual de educação a incluir, na grade curricular do ensino fundamental, a disciplina

Noções Básicas de Legislação de Trânsito.

Art. 2º – A orientação profissional de que trata o art. 1º será regulamentada pelos

órgãos competentes do sistema estadual de educação.

Art. 3º – Fica o Detran-MG obrigado a reconhecer a disciplina de que trata esta lei,

quando o aluno der início ao processo de habilitação de condutor.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Analisando  o  enorme  número  de  acidentes  com  veículos  e

atropelamentos ocorridos nas ruas de nossas cidades, podemos constatar que, em

sua grande maioria, eles decorrem da falta de atenção e orientação dos motoristas e
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pedestres. Daí a preocupação em levar noções básicas de legislação de trânsito ao

âmbito escolar, para que nossos jovens, desde cedo, possam ter uma relação mais

próxima  com  seus  direitos  e  deveres  como  pedestres  e  futuros  condutores  de

veículos, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

O objetivo desta proposição, além de tentar evitar o grande número de acidentes

por meio de uma boa educação no trânsito, visa garantir aos jovens que almejam a

Carteira  Nacional  de  Habilitação,  um  custo  menor,  por  consequência  do

reconhecimento da disciplina pelo Detran-MG.

Considerando a relevância desta matéria,  submeto aos meus nobres pares este

projeto de lei, pedindo sua aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.360/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.062/2015

Dispõe  sobre  a  concessão  de  incentivo  fiscal  com  o  objetivo  de  estimular  a

realização de projetos de prevenção ao uso de drogas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. – 1º Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que

apoiem financeiramente a realização de ações de prevenção ao uso de drogas no

Estado, com os seguintes objetivos:

I  –  contribuir  para  facilitar  os  meios  para  o  livre  acesso  a  todos  às  fontes  de

prevenção  e  o  pleno  exercício  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  para

informações sobre as drogas lícitas e ilícitas;

II  –  promover  e  estimular  a  produção de material  preventivo,  bem como a  sua

distribuição no Estado;

III – apoiar, valorizar, fomentar e difundir o conjunto das manifestações educativas,

culturais e científicas na área da prevenção ao uso de drogas e seus respectivos

criadores;

IV – preservar os bens materiais e imateriais criados para a prevenção ao uso de

drogas;

V – estimular a produção e a difusão de bens educativos, culturais e científicos de
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valor  universal  formadores  e  informadores  de  conhecimento,  sobre  o  tema  da

prevenção ao uso de drogas;

VI  –  estimular  a  formação  e  o  aperfeiçoamento  de  profissionais  da  área  de

prevenção primária;

VII – favorecer a experimentação e a pesquisa sobre o uso de drogas no Estado.

Art. 2º – Para os efeitos desta lei, consideram-se:

I  –  incentivador  o  contribuinte  tributário  ou  a  pessoa  jurídica  que  apoie

financeiramente o projeto de prevenção

II – executor a pessoa jurídica estabelecida no Estado, com objetivo prioritário de

defesa  dos  direitos  e  das  garantias  do  cidadão,  em  seus  atos  constitutivos,

diretamente responsável pela promoção e pela execução de projeto a ser beneficiado

pelo incentivo de que trata esta lei, com, no mínimo, um ano de existência legal e

efetiva atuação na área, devidamente comprovada.

Parágrafo único – Poderão ser estabelecidos em regulamento outros requisitos e

condições para o executor candidatar-se ao benefício de que trata esta lei.

Art.  3º  – O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –  que  apoiar  financeiramente  projeto

cultural  poderá  deduzir  do  valor  do  imposto  devido  mensalmente  os  recursos

aplicados no projeto, na forma e nos limites estabelecidos por esta lei.

§ 1º – A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder os seguintes

limites:

I – 10% (dez por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir o valor total

dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita bruta anual se situe entre o limite

máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei Complementar

Federal nº.123, de 14 de dezembro de 2006, e o montante de quatro vezes esse

limite;

II – 7% (sete por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir o valor total

dos  recursos  dedutíveis,  para  empresa  cuja  receita  bruta  anual  se  situe  entre  o

máximo permitido para as empresas classificadas no inciso I e o valor de oito vezes o
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limite  máximo  de  faturamento  da  empresa  de  pequeno  porte,  definido  na  Lei

Complementar Federal nº 123, de 2006;

III – 3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir o valor total

dos  recursos  dedutíveis,  para  empresa  cuja  receita  bruta  anual  seja  superior  ao

montante máximo permitido para as empresas classificadas no inciso II.

§ 2º – A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta dias após o

efetivo repasse dos recursos ao empreendedor.

Art. 4º – A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para efeito do

art. 3º não poderá exceder, relativamente ao montante da receita líquida anual do

imposto, o percentual de 0,30% (zero vírgula trinta por cento).

Parágrafo  único  –  Atingido  o  limite  previsto  no  caput  deste  artigo,  o  projeto

preventivo  aprovado  deverá  aguardar  o  exercício  fiscal  seguinte  para  receber  o

incentivo.

Art. 5º – O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa poderá quitá-lo

com desconto de 25% (vinte e cinco por cento), desde que apoie financeiramente

projeto cultural, nos termos deste artigo.

§  1º  –  Para  obter  o  benefício  previsto  no  caput deste  artigo,  o  contribuinte

incentivador deverá apresentar requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda –

SEF – e, no prazo de cinco dias do seu deferimento, deverá efetuar o recolhimento do

valor obtido após o desconto, nas seguintes condições:

I – 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de Documento de

Arrecadação  Estadual  –  DAE  –,  observada  a  legislação  sobre  o  pagamento  de

tributos estaduais;

II – 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo contribuinte

incentivador ao empreendedor cultural, por meio de cheque nominal depositado em

conta  bancária  de  que  este  seja  titular,  observadas,  ainda,  outras  condições

estabelecidas em regulamento.

§ 2º – Os recolhimentos de que trata o § 1º deste artigo poderão, a critério da SEF,

ser efetuados parceladamente, na forma e no prazo previsto em regulamento.

§ 3º – A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º deste artigo, importa a

confissão do débito tributário.
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§ 4º – O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito  em dívida ativa

decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito

passivo.

Art. 6º – Havendo expressa anuência do contribuinte, a quitação de débito tributário

e a destinação de recursos para projeto de prevenção ao uso de drogas nos termos

do art.  5º poderão ser efetivadas por incentivador interessado, observada a forma

estabelecida em regulamento.

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 de recursos destinados ao projeto pelo incentivador, o qual

deverá  integralizar  o  restante  a  título  de  contrapartida,  nos  termos  definidos  em

regulamento.

Art. 8º – Poderão ser beneficiados por esta lei projetos de prevenção ao uso de

drogas nas seguintes áreas:

I – palestras, seminários, fóruns e atividades afins;

II – confecção de peças de artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e

congêneres;

III – elaboração, confecção e distribuição de material audiovisual, incluindo cinema,

vídeo, novas mídias e congêneres;

IV – elaboração, confecção e distribuição de material  de artes visuais,  incluindo

fotografia, artes gráficas, e congêneres;

V – elaboração e confecção de literatura, obras informativas, obras de referência,

revistas e outras peças;

VI – realização de pesquisa e documentação.

Parágrafo único – Os projetos referentes às áreas de que tratam os incisos deste

artigo poderão também abranger eventos, festivais, publicações técnicas, seminários,

cursos e bolsas de estudos.

Art. 9º – Somente poderão ser beneficiados pelo incentivo fiscal concedido por esta

lei  os  projetos  que visem à execução,  à utilização,  à  circulação ou à distribuição

pública, sendo vedada a concessão de incentivo a projeto destinado ou restrito  a

setores privados.
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Art.  10 – Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da aplicação

desta  lei,  o  projeto  de  prevenção  deverá  ser  previamente  aprovado  pela

Subsecretária de Políticas Antidrogas.

§  1º  –  Apresentado  à  Subsecretaria  de  Políticas  Antidrogas,  o  projeto  será

apreciado por comissão técnica, no prazo e na forma estabelecidos em regulamento,

tendo como referência critérios consoantes com os objetivos a que se refere o art. 1º.

§ 2º – A comissão técnica, constituída nos termos de regulamento, será composta

por técnicos da administração estadual e por representantes de entidades da área de

prevenção,  garantida,  sempre  que  possível,  a  participação  de  representantes

domiciliados no interior do Estado.

§ 3º – A comissão técnica será organizada em câmaras setoriais, a partir das áreas

estabelecidas no art. 8º.

§ 4º – A comissão técnica poderá estabelecer o limite máximo de recursos a ser

concedido em cada projeto.

§ 5º – Será destinado a projetos de empreendedores domiciliados no interior  do

Estado  e  que  beneficiem  diretamente  o  público  e  os  profissionais  da  área  de

prevenção ao uso de drogas do interior o seguinte percentual do montante total de

recursos aprovados pela comissão técnica para captação:

I – em 2016, um mínimo de 40% (quarenta por cento);

II – em 2017, um mínimo de 41% (quarenta e um por cento);

III – em 2018, um mínimo de 42% (quarenta e dois por cento);

IV – em 2019, um mínimo de 43% (quarenta e três por cento);

V – em 2020, um mínimo de 44% (quarenta e quatro por cento);

VI – a partir de 2021, um mínimo de 45% (quarenta e cinco por cento).

Art.  11  –  É  vedada  a  concessão  do  incentivo  previsto  nesta  lei  a  órgão  da

administração pública de qualquer esfera federativa.

Parágrafo único – A vedação de que trata o  caput  deste artigo não se aplica a

entidade  da  administração  pública  indireta  estadual  que  desenvolva  atividade

relacionada com a área preventiva ou tratamento.

Art. 12 – O total de recursos destinados aos empreendedores a que se referem os

incisos do parágrafo único do art. 11 não poderá ultrapassar 25% (vinte e cinco por
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cento) da parcela da receita do ICMS disponibilizada anualmente pelo Estado para

projetos culturais.

Parágrafo  único –  Do total  de recursos de  que trata o  caput  deste  artigo,  pelo

menos 40% (quarenta por cento) deverão ser destinados a projetos que beneficiem

diretamente o público do interior do Estado.

Art. 13 – É vedada a utilização do incentivo fiscal previsto nesta lei, para projeto de

que seja beneficiário  o próprio incentivador,  o contribuinte ou o sócio de qualquer

destes.

Parágrafo único – A vedação a que se refere o caput deste artigo estende-se aos

ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou ao companheiro

do incentivador, do contribuinte ou do sócio de qualquer destes.

Art. 14 – Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, deverá constar,

obrigatoriamente,  o  apoio  institucional  do  governo  do  Estado,  de  acordo  com  o

padrão de identidade a ser definido pela administração pública.

Art. 15 – O incentivador que não comprovar repasse da contrapartida prevista no

art.  7º,  no  prazo  máximo estabelecido  para  a  execução do projeto  cultural  ficará

impedido de se beneficiar dos incentivos de que trata esta lei até que a situação seja

regularizada.

Art.  16  –  O  incentivador  ou  o  contribuinte  que  utilizarem  indevidamente  os

benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, ficam sujeitos a:

I – multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido efetivamente

aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias.

II – pagamento do débito tributário de que trata o  caput do art.5º, acrescido dos

encargos previstos em lei.

Art.  17  –  As  entidades  representativas  dos  diversos  segmentos  da  prevenção

primária de políticas sobre drogas terão acesso, em todos os níveis, à documentação

referente aos projetos beneficiados por esta lei.

Art. 18 – É vedada a aprovação de projeto que utilize recursos concedidos por meio

desta lei o qual não seja estritamente de prevenção ao uso indevido de drogas.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.
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Léo Portela

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é combater o uso de entorpecentes de

forma mais eficiente. Com o auxílio das empresas, medidas distintas serão adotadas,

a  fim  de  alcançar  maior  número  de  jovens  e  crianças,  conscientizando-os  dos

malefícios das drogas lícitas ou ilícitas

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.880/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.063/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 1.740/2011)

Dispõe  sobre  medidas  de  proteção  e  segurança  dos  usuários  de  serviços

financeiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam as instituições financeiras obrigadas a realizar a implantação e a

manutenção  de  sistema  de  segurança  em  estabelecimento  que  funcione  como

correspondente  de  instituição  financeira  e  em  local  que  possua  caixa  eletrônico

instalado.

§ 1º – Entre os estabelecimentos a que se refere o  caput deste artigo estão as

casas  lotéricas,  as  agências  dos  Correios  e  qualquer  outro  estabelecimento

contratado por  instituição financeira  para a prestação de serviços a seus clientes

finais que envolvam movimentação de numerário.

§  2º  –  Em  caso  de  instalação  de  caixas  eletrônicos  de  instituições  financeiras

diversas  em  um  mesmo  local,  a  responsabilidade  pela  implantação  e  pela

manutenção do sistema de segurança poderá ser compartilhada pelas instituições

financeiras envolvidas.

Art. 2º – O sistema de segurança de que trata o art. 1° deve incluir, sem prejuízo de

outras exigências legais:

I – a presença de vigilantes durante o horário de atendimento ao público;

II – a instalação de equipamentos de captação e gravação de imagens na área

externa da cabine do caixa eletrônico.
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Art.  3º – O descumprimento do disposto nesta lei  sujeita o infrator às seguintes

penalidades:

I – advertência para que seja sanada a irregularidade no prazo de trinta dias;

II – multa a ser aplicada nos seguintes valores e nas seguintes condições:

a) R$50.000,00 (cinquenta mil reais) se, decorrido o prazo previsto no inciso I deste

artigo, persistir a irregularidade;

b) acréscimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao valor da multa prevista na

alínea “a” a cada reincidência, até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Art.  4º  –  O Poder  Executivo,  por  meio  de  seu órgão  competente,  fiscalizará  o

cumprimento desta lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Paulo Lamac

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

que  dispõe  sobre  medidas  de  proteção  e  segurança  dos  usuários  de  serviços

financeiros no Estado.

Sua apresentação fundamenta-se no  propósito de garantir  maior  segurança aos

usuários  de  serviços  financeiros  em  estabelecimentos  que  funcionem  como

correspondente de instituição financeira e em locais que possuam caixa eletrônico

instalado,  uma vez que,  ao  terceirizarem esse serviço,  as  instituições  financeiras

muitas  vezes não disponibilizam proteção capaz de inibir  atos  de violência,  como

assalto e sequestro-relâmpago.

Por sua vez, os correspondentes bancários, além de não possuírem condições de

manter sistema de segurança específico para os usuários dos serviços financeiros,

não podem ser responsabilizados pela vigilância de movimentação bancária que não

advém de sua atividade-fim. Tanto assim é, que, para a contratação dos serviços dos

correspondentes  bancários,  o  banco  ou  a  instituição  financeira  devem  elaborar

contrato com a empresa interessada, em que constem, entre outras, a cláusula de

garantia de total responsabilidade da instituição autorizada pelo Banco Central pelos

serviços prestados pelos correspondentes bancários.

Considerando-se  a  necessidade  de  garantir  um  ambiente  seguro  nos
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estabelecimentos  contratados  por  instituições  financeiras,  este  projeto  de  lei  se

apresenta como solução viável, que contribuirá para a redução da atuação criminosa

contra os usuários dos serviços financeiros em nosso Estado.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

– Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.719/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.064/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 150/2011)

Declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  Teatral  Pirraça  em  Praça,  com  sede  no

Município de Fruta de Leite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo Teatral Pirraça em Praça, com

sede no Município de Fruta de Leite.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Associação civil  de  direito  privado  sem fins  lucrativos,  fundada em

8/2/2005,  o  Grupo  Teatral  Pirraça  em  Praça  tem  por  finalidades:  preservar  os

encontros  de  caráter  social,  cultural  e  artístico,  visando  ao  aprimoramento  da

formação teatral; promover e divulgar a cultura e a arte popular em todas as suas

manifestações,  através  do  teatro,  da  música,  da  promoção  de  shows,  festivais,

debates, exibições cinematográficas folclóricas, publicações jornalísticas e literárias

sem fins lucrativos, a fim de dar oportunidade à difusão de ideias, tradições, hábitos

sociais  da  comunidade;  contribuir  para  a  formação,  a integração e a organização

comunitária nas áreas de lazer, cultura e convívio social; prestar serviços de utilidade

pública;  contribuir  para o  aperfeiçoamento  profissional;  permitir  a  capacitação dos

cidadãos no exercício do direito de expressão; lutar pelo respeito aos valores éticos

da  pessoa  e  da  família;  realizar  intercâmbio  de  caráter  cultural  com  entidades

congêneres; celebrar convênios com entidades governamentais.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  de  referida  entidade
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encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/1998.

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

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.065/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 151/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Campos,

com sede no Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores dos Campos, com sede no Município de Carmo da Mata.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores dos Campos é uma entidade

civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade defender os moradores, seus interesses

e objetivos de desenvolvimento; criar condições de eliminar a fome e a pobreza de

crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência; construir e manter creche

e salão comunitário; promover a integração de comunidades e de outras entidades,

estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; prestar serviços de utilidade pública

e de auxílio  à  comunidade em situação de emergência ou  calamidade,  promover

atividades  educativas,  artísticas,  esportivas,  ambientais,  culturais  e  informativas;

respeitar os valores éticos e morais da pessoa e da família; desenvolver atividades

que visem a eliminar o analfabetismo; elaborar, desenvolver e coordenar projetos de

agricultura familiar e outros com pequenos produtores ou assalariados; e elaborar,

desenvolver e coordenar projetos de educação ambiental com pequenos produtores

ou assalariados.

A entidade está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é
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composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.066/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 152/2011)

Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da rede pública

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído, no âmbito da rede pública de ensino do Estado, o Prêmio

Paulo Freire de Criatividade.

Parágrafo único – O Prêmio Paulo Freire de Criatividade tem por objetivo premiar

os profissionais da rede pública de ensino que desenvolvam projetos pedagógicos

significativos para a melhoria da qualidade do ensino no Estado.

Art.  2º  – O prêmio constitui-se de Diploma e de Medalha de Criatividade Paulo

Freire e será outorgado anualmente pela Secretaria de Estado da Educação.

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, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  São anunciados  diariamente  na  imprensa trabalhos  de  professores

que, de forma criativa, contribuem para o aprendizado. Pude acompanhar trabalho da

professora  Noara  Resende,  da  Escola  Municipal  Ilda  Rabelo  Mata.  Nessa escola

municipal,  desenvolve-se um belíssimo trabalho  de xadrez com crianças  e  outros

projetos  de  tecnologia  na  área  educacional.  Certo  é  que,  entre  as  centenas  de

escolas que integram a rede pública estadual, vários são os educadores que estão
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desenvolvendo projetos que merecem destaque pela criatividade e que estimulam o

aprendizado dos alunos.

Este projeto de lei  serve de estímulo para o desenvolvimento de mais projetos,

beneficiando toda a coletividade, em especial os alunos da rede pública estadual.

Foi escolhido o nome do pedagogo Paulo Freire, por ser ele uma notória expressão

na área educacional. Trata-se de um dos intelectuais brasileiros mais agraciados com

o título de doutor  honoris causa fora do Brasil, sendo autor de vários livros. Foi o

doutrinador da “alfabetização consciente”, que significa que, antes de aprender a ler

as palavras, se deve aprender a ler a realidade político-social que nos cerca.

Destarte, isso é o mínimo que o poder público poderá fomentar. Levo este projeto à

apreciação dos meus pares e tenho a certeza da compreensão da importância da

matéria.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.067/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 160/2011)

Institui a Semana de Incentivo à Leitura no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Semana de Incentivo à Leitura.

Parágrafo único – A Semana de que trata esta lei será comemorada anualmente, no

mês de abril, no período entre os dias 18, Dia Nacional do Livro Infantil, e 22, Dia do

Livro.

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

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Conforme dados oficiais, o número de consumidores de livros no Brasil

aumentou nos últimos cinco anos. Acredito que a leitura é um importante fator de

criação de consciência cidadã e de desenvolvimento de um povo. “Um país se faz

com homens e livros”.

A Semana de Incentivo à Leitura servirá como marco no calendário estadual, uma

oportunidade para se colocarem em prática políticas públicas na área da cultura. Será
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também um momento em que as escolas públicas e os órgãos municipais afetos à

questão poderão refletir e transmitir a importância e o gosto pela leitura.

Destarte, a criação dessa semana é o mínimo que o poder público poderá fazer

pela cultura deste Estado.

Levo  o  projeto  à  apreciação  dos  meus  pares  e  tenho  a  certeza  de  que

compreenderão sua importância.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.068/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 154/2011)

Institui e organiza o Sistema Mineiro de Educação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

TÍTULO I

Da Educação

Art.  1º  –  A educação,  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será

promovida e incentivada com a participação da sociedade, tendo por finalidade:

I – o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania

e sua iniciação à vida do trabalho;

II – a garantia dos direitos fundamentais do cidadão;

III – a proteção integral à criança e ao adolescente.

TÍTULO II

Dos Princípios da Educação Mineira

Art. 2º – A garantia e a promoção do direito à educação, no âmbito do Sistema

Mineiro de Educação, observarão os seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;

II – liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o

saber;

III – pluralismo de ideias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas

e pedagógicas, que conduza o educando à formação de uma atitude ética e social

própria;
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IV  –  respeito  à  liberdade  e  aos  ideais  democráticos,  valorização  da  vida  e

compromisso com a efetivação do Estado democrático de direito;

V – valorização das identidades regionais e locais nos processos educacionais;

VI – educação para a diversidade;

VII – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VIII – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

IX – valorização dos profissionais da educação;

X – gestão democrática dos ensinos público e privado;

XI – garantia de uma educação de qualidade para todos;

XII – valorização da experiência exterior à escola;

XIII – articulação entre as diversas redes de ensino.

TÍTULO III

Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 3º – O acesso e a permanência nos ensinos fundamental e médio são direito

público  subjetivo,  podendo  qualquer  cidadão,  grupo  de  cidadãos,  associação

comunitária,  organização  sindical,  conselho  tutelar,  entidade  de  classe  ou  outra

legalmente constituída e o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo.

§ 1º – O não oferecimento do ensino obrigatório e gratuito pelo poder público, bem

como sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente, nos

termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

§ 2º – O poder público garantirá ao estudante o acesso aos diferentes níveis de

ensino,  independentemente  da  escolarização  anterior,  para  cumprimento  da

obrigatoriedade da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.

Art. 4º – É dever do pai, da mãe ou de responsável efetuar a matrícula de seus

dependentes nos diferentes níveis de ensino.

Art. 5º – O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da educação nacional e do Sistema Mineiro de

Educação;

II – autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, na

forma da lei;
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III  –  capacidade  de  autofinanciamento,  ressalvado  o  disposto  no  art.  213  da

Constituição Federal.

Art. 6º – O dever do poder público com a educação escolar pública será efetivado

mediante a garantia de:

I  –  oferecimento  gratuito  e  obrigatório  da  educação  infantil  em  creches  e  pré-

escolas para crianças de até seis anos de idade;

II – ensinos fundamental e médio obrigatórios e gratuitos, até mesmo para os que a

eles não tiveram acesso na idade própria;

III – atendimento educacional especializado ao portador de necessidades especiais,

preferencialmente na rede regular de ensino;

IV – progressiva  ampliação das oportunidades de acesso aos demais níveis  de

ensino, pesquisa e criação artística;

V – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VI – oferta de ensino noturno regular para jovens e adultos, com características e

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos

que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;

VII – atendimento ao educando na educação básica pública, por meio de programas

suplementares,  material  didático-escolar,  transporte,  alimentação  e  assistência  à

saúde;

VIII  –  atendimento aos povos  indígenas e  às  outras  minorias,  respeitados  seus

costumes e tradições;

IX – atendimento às populações residentes em área rural mediante políticas que

respeitem e valorizem sua identidade;

X – expansão e manutenção da rede de estabelecimentos oficiais de ensino, com a

dotação de infraestrutura física e equipamentos adequados.

Art. 7º – O Estado incumbir-se-á de:

I  –  organizar,  manter  e  desenvolver  os  órgãos e  as  instituições  oficiais  de seu

sistema de ensino;

II  –  definir,  com  os  municípios,  formas  de  colaboração  na  oferta  do  ensino

fundamental,  as  quais  devem  assegurar  a  distribuição  proporcional  das
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responsabilidades,  de  acordo  com  a  população  a  ser  atendida  e  os  recursos

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas;

III – elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as

diretrizes  e os  planos nacionais  de educação,  integrando e coordenando as suas

ações e as dos seus municípios;

IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os

cursos  das  instituições  de  ensino  superior  mantidas  pelo  poder  público  e  os

estabelecimentos do seu sistema de ensino;

V – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

VI – assegurar o ensino fundamental e o ensino médio.

Art. 8º – Os municípios incumbir-se-ão de:

I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições oficiais dos seus

sistemas de ensino, articulando-os às políticas e aos planos educacionais da União e

do Estado;

II – baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, quando instituído

em lei municipal;

III – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de seu sistema de

ensino;

IV – oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e o ensino fundamental,

permitida a atuação em outros níveis de ensino.

TÍTULO IV

Da Organização da Educação Mineira

CAPÍTULO I

Da Composição do Sistema Mineiro de Educação

Art. 9º – O Sistema Mineiro de Educação compreende:

I – as instituições da educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio

mantidas pelo poder público estadual;

II – as instituições de ensino superior, desde que sejam mantidas pelo poder público

municipal ou estadual;

III – as instituições que ministrem o ensino fundamental e o ensino médio criadas e

mantidas pela iniciativa privada;
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IV – os órgãos do Sistema Municipal de Ensino que optarem por se integrar no

Sistema Mineiro de Educação;

V – os seguintes órgãos de educação estaduais:

a) Fórum Mineiro de Educação;

b) Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena;

c) Secretaria de Estado da Educação;

d) Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;

e) Conselho Estadual de Educação.

Art. 10 – As instituições de educação dos diferentes níveis e modalidades de ensino

classificam-se nas seguintes categorias administrativas:

I – públicas, assim entendidas as mantidas e administradas pelo poder público;

II – privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou

jurídicas de direito privado.

Art.  11  –  As  instituições  privadas  de  ensino  se  enquadrarão  nas  seguintes

categorias:

I  –  particulares,  em  sentido  estrito,  assim  entendidas  as  que  são  instituídas  e

mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não

apresentem as características dos incisos seguintes;

II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e

alunos que incluam, na sua entidade mantenedora, representantes da comunidade;

III – confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendam a orientação confessional

e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;

IV – filantrópicas, na forma da lei.

CAPÍTULO II

Das Atribuições do Sistema Mineiro de Educação

Art.  12  – O Sistema Mineiro  de  Educação tem por  finalidade a  articulação das

diferentes  redes  de  ensino,  respeitadas  as  suas  especificidades,  assegurando

educação de qualidade para todos os mineiros.

Art. 13 – Cabe ao Sistema Mineiro de Educação, por intermédio de suas instâncias
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políticas  e  de  seus  órgãos  consultivos,  normativos,  executivos  e  de  avaliação  e

assessoramento técnico:

I – integrar e coordenar ações com os Sistemas Municipais de Ensino;

II  –  manter  e  desenvolver  as  ações  político-administrativas  necessárias  à

consecução de suas finalidades;

III – normatizar a educação estadual;

IV – avaliar de forma pública e democrática a educação no Estado;

V – promover a democratização da elaboração das políticas públicas de educação e

da gestão educacional;

VI  –  garantir  a  continuidade  e  coerência  das  políticas  educacionais,  em

consonância com as diretrizes e os planos nacionais e estaduais de educação.

CAPÍTULO III

Das Atribuições da Secretaria de Estado da Educação

Art. 14 – A Secretaria de Estado da Educação é órgão executivo do Sistema Mineiro

de  Educação,  sendo  da  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e  Tecnologia  o  órgão

executivo  das  diretrizes  do  ensino  superior  das  instituições  mantidas  pelo  poder

público.

Art.  15  –  Cabe  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação  coordenar,  executar,

administrar  e  supervisionar  as  ações  político-administrativas  relacionadas  com  a

política educacional do Estado, de acordo com as regulamentações de competência

do Conselho Estadual de Educação e a orientação do Plano Mineiro de Educação, na

forma da lei.

Parágrafo único – O Plano Mineiro de Educação terá duração decenal e orientará o

exercício das atribuições da Secretaria de Estado da Educação.

CAPÍTULO IV

Das Atribuições dos Profissionais da Educação

Art. 16 – Será assegurada aos profissionais da educação representação em todos

os  órgãos  colegiados  do  Sistema  Mineiro  de  Educação,  quer  políticas,  quer

administrativas, quer pedagógicas, na forma da lei.

Art. 17 – Compete aos profissionais da educação:

I – participar da elaboração do projeto político-pedagógico das unidades escolares;
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II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo o projeto político-pedagógico;

III – zelar pela formação integral dos educandos;

IV  –  estabelecer  estratégias  de  avaliação  formativa  e  valorização  das  diversas

competências e habilidades desenvolvidas pelo educando;

V – participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e

ao desenvolvimento profissional;

VI  –  participar  das  atividades  de  articulação  da  escola  com  as  famílias  e  a

comunidade.

CAPÍTULO V

Da Integração dos Sistemas Municipais de Ensino

Art. 18 – Os municípios do Estado de Minas Gerais poderão optar por se integrar no

Sistema Mineiro de Educação.

§ 1º – O município que se integrar ao Sistema Mineiro de Educação o fará mediante

lei específica.

§ 2º – A integração ao Sistema Mineiro de Educação:

I – torna aplicável, ao Sistema Municipal, o disposto nesta lei;

II – torna obrigatório o planejamento articulado da política educacional, garantindo a

educação básica.

§ 3º – O Plano Mineiro de Educação disporá sobre as estratégias de articulação

entre o Sistema Mineiro de Educação e os Sistemas Municipais.

§ 4º – O município que se integrar no Sistema Mineiro de Educação apresentará, no

prazo  de  um  ano,  o  Plano  Municipal  de  Educação  à  Secretaria  de  Estado  da

Educação, ao Conselho Estadual de Educação e ao Fórum Mineiro de Educação.

TÍTULO V

Da Gestão Democrática do Sistema Mineiro de Educação

Art. 19 – A gestão democrática será assegurada em todas as instâncias do Sistema

Mineiro de Educação, garantindo a participação efetiva dos profissionais da educação

e da comunidade, a articulação das ações entre as suas diversas instâncias e das

políticas em desenvolvimento.

Art. 20 – A gestão democrática objetivará:

I – eleição direta para Diretores e Vice-Diretores de escolas;



1190
____________________________________________________________________________

II  –  eleição direta para todos os órgãos deliberativos que compõem a estrutura

escolar;

III – a garantia da organização dos estudantes em agremiações;

IV – práticas inovadoras nas relações escolares e nas relações entre a escola e a

comunidade;

V – o desenvolvimento de processos coletivos de tomada de decisão;

VI – a construção de espaços de formação;

VII – a investigação e a transformação da realidade social.

CAPÍTULO I

Do Conselho Estadual de Educação

Art. 21 – O Conselho Estadual de Educação é o órgão normativo, deliberativo e

fiscalizador do Sistema Mineiro de Educação.

Parágrafo único – A competência, a organização e as diretrizes do funcionamento

do Conselho Estadual de Educação serão estabelecidas em lei específica.

CAPÍTULO II

Do Fórum Mineiro de Educação

Art.  22  –  O Fórum  Mineiro  de  Educação  é  a  instância  política  permanente  do

Sistema Mineiro de Educação, de caráter consultivo no que diz respeito à política

educacional do Estado e de caráter propositivo relativamente a sua organização e

funcionamento, nos termos da lei.

Art. 23 – O Fórum Mineiro de Educação é constituído de representantes:

I – das redes de ensino estadual, municipais e particular do Estado;

II – de profissionais da educação das redes de ensino municipal, estadual e privada;

III – das comunidades atendidas pelas escolas;

IV – das entidades da sociedade relacionadas com a educação;

V – de órgãos públicos relacionados com a educação;

VI – de entidades sindicais;

VII – de representantes dos trabalhadores em educação;

VII – de entidades estudantis.

Parágrafo único – O Secretário de Estado da Educação preside o Fórum Mineiro de

Educação.
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Art. 24 – O Fórum Mineiro de Educação tem por competência:

I – acompanhar, avaliar e monitorar, de forma autônoma, a política educacional no

âmbito de todas as instâncias do Sistema Mineiro de Educação;

II – indicar a representação dos profissionais da educação para integrar a Agência

Mineira de Avaliação Educacional;

III – realizar o Encontro Estadual do Fórum Mineiro de Educação;

IV – organizar, em parceria com as instâncias do Sistema Mineiro de Educação, os

Encontros Regionais do Fórum Mineiro de Educação e o processo de escolha de

delegados.

Art. 25 – O Encontro Estadual do Fórum Mineiro de Educação ocorrerá de dois em

dois anos, sendo preparado através de Encontros Regionais.

Parágrafo  único  –  A Plenária  do  Encontro  Estadual  de  Educação  é  a  instância

máxima do Fórum Mineiro de Educação.

Art.  26  – Os  Encontros  Regionais  e o Encontro  Estadual  do  Fórum Mineiro  de

Educação contarão com:

I  –  delegados  eleitos  pelos  profissionais  da  educação  e  pelas  comunidades

escolares, em suas bases;

II – delegados natos, indicados pelas entidades das redes estadual, municipais e

particular,  por  entidades  da  sociedade  e  órgãos  públicos  relacionados  com  a

educação.

CAPÍTULO III

Das Superintendências Regionais de Ensino

Art. 27 – As Superintendências Regionais de Ensino têm como função articular as

escolas sob sua jurisdição, garantindo, por meio da participação coletiva, o preparo

de estratégias regionais de educação.

Parágrafo  único  –  As  Superintendências  Regionais  de  Ensino  realizarão,

periodicamente, diagnósticos necessários à consecução da finalidade prevista neste

artigo.

Art. 28 – O cargo de Diretor da Superintendência Regional de Ensino, no âmbito da

rede estadual  de educação, será exercido com o fiel  cumprimento do contrato de

gestão, discutido e formulado com a participação da comunidade escolar e baseado
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em compromissos assumidos publicamente e será firmado entre o titular do cargo e a

Secretaria de Estado da Educação.

§ 1º – O cumprimento das metas assumidas no contrato de gestão será alvo de

avaliação  pelo  Sistema  Mineiro  de  Educação,  por  meio  da  Agência  Mineira  de

Avaliação Educacional.

§ 2º – O contrato de gestão será formalizado junto ao termo de posse do Diretor de

Superintendência Regional de Ensino, integrando-se nos compromissos legalmente

exigíveis no desempenho de suas atribuições.

CAPÍTULO IV

Das Unidades Escolares

Art.  29  –  As  unidades  escolares,  no  âmbito  do  Sistema Mineiro  de  Educação,

organizarão a gestão do serviço educacional de forma colegiada e democrática, com

a participação da comunidade escolar.

Art. 30 – Compete às unidades escolares, observada a legislação pertinente:

I – elaborar e executar sua proposta político-pedagógica em constante articulação

com as famílias e comunidades;

II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, observada a

competência do Colegiado Escolar, no caso das escolas públicas;

III – assegurar o cumprimento do projeto político-pedagógico;

IV – prover meios que sustentem estratégias de avaliação formativa e valorização

das diversas competências e habilidades desenvolvidas pelo educando;

V – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração

da sociedade com a escola;

VI  –  envolver  o  pai,  a  mãe  ou  responsável  no  processo  de  formação  dos

educandos.

TÍTULO VI

Da Gestão Democrática da Escola

Art.  31  –  A  escola  é  espaço  comunitário,  garantida  sua  gestão  democrática,

observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único – O Sistema Mineiro de Educação poderá utilizar a escola como

um dos espaços de formação e convívio da família e da comunidade.
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Art. 32 – A escola participará de forma efetiva das reivindicações da comunidade

nas quais se inserir por meio de suas associações e grupos organizados.

§ 1º – A escola deverá manter vínculo permanente com as instituições comunitárias.

§  2º  –  A escola  deverá  incluir  em  seu  currículo  a  discussão  e  a  solução  dos

problemas detectados na comunidade escolar.

§ 3º – A escola promoverá, em parceria com a comunidade, atividades de extensão

de seu mútuo interesse.

§  4º  –  A escola  destinará  seu  espaço  físico  ao  desenvolvimento  de  atividades

comunitárias, nos termos de seu regimento.

CAPÍTULO I

Do Colegiado Escolar

Art. 33 – É assegurada a autonomia administrativa, financeira e pedagógica das

unidades escolares, por meio de seu Colegiado Escolar, garantida a participação da

comunidade escolar, respeitada a existência e as atribuições da Caixa Escolar e as

orientações da Secretaria de Estado da Educação, na forma de regulamento.

Parágrafo único – As manifestações do Colegiado Escolar têm natureza deliberativa

nos limites de sua competência.

Art.  34  –  Os  estabelecimentos  de  ensino  terão  gestão  colegiada  da  proposta

pedagógica.

CAPÍTULO II

Da Escolha para Diretor e Vice-Diretor de Escola

Art. 35 – O Sistema Mineiro de Educação garantirá a escolha para as funções de

Diretor e Vice-Diretor de Escola.

Parágrafo único – O processo de escolha do Diretor e do Vice-Diretor de Escola

Estadual  se  dará  por  meio  de  voto  direto  dos  profissionais  da  educação  e  da

comunidade atendida pela escola, exigindo-se dos candidatos os requisitos de que

trata o art. 41 desta lei.

Art. 36 – O escolhido será designado pelo Secretário de Estado da Educação ou

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme seu vínculo administrativo.

Art. 37 – É requisito para a posse na função de Diretor e de Vice-Diretor de Escola
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Estadual que o candidato seja trabalhador em educação, independentemente do seu

nível de escolaridade.

Art. 38 – O mandato do Diretor e do Vice-Diretor de Escola Estadual será de três

anos, permitida uma recondução.

Art. 39 – O mandato de Diretor e de Vice-Diretor de escola pública estará vinculado

a contrato de gestão estabelecido através de programa assumido publicamente.

§ 1º – O contrato de gestão contará, em sua formulação e implementação, com o

apoio e a fiscalização da comunidade escolar e da região atendida.

§ 2º – O contrato de gestão será formalizado junto ao termo de exercício do Diretor

e do Vice-Diretor de Escola Estadual, integrando-se nos compromissos legalmente

exigíveis no desempenho de suas atribuições.

§ 3º – O cumprimento do contrato de gestão deverá ser avaliado e monitorado pelo

Colegiado  Escolar,  pela  comunidade  e  pela  administração  pública  estadual  ou

municipal à qual se subordina.

Art. 40 – O processo de escolha para as funções de Diretor e de Vice-Diretor de

Escola Estadual será estabelecido em regulamento.

TÍTULO VII

Do Projeto Político-Pedagógico da Escola

CAPÍTULO I

Da Função da Escola

Art. 41 – A escola tem por função a formação do cidadão em sua totalidade para a

construção de uma sociedade justa, democrática e solidária.

Parágrafo único – O projeto político-pedagógico da escola deverá orientar-se pelos

diversos ciclos da vida humana, pela diversidade cultural e pelo desenvolvimento do

pensamento crítico na construção do conhecimento.

CAPÍTULO II

Da Concepção do Projeto Político-Pedagógico

Art. 42 – Todos os educandos têm capacidade de aprender, de forma e em ritmo

diferenciados.

Art. 43 – O projeto político-pedagógico da escola deverá ser planejado, executado e
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avaliado coletivamente, assegurada a participação dos profissionais da educação e

da comunidade atendida pela escola.

Art. 44 – O projeto político-pedagógico deve emergir de um processo investigativo,

participativo e autônomo que possa garantir o exercício da cidadania.

Art.  45  –  O  projeto  político-pedagógico  é  um  instrumento  privilegiado  para  a

reavaliação da escola, suas formas de organizar o tempo, o espaço, as relações de

poder e a socialização do conhecimento.

Art. 46 – O poder público desenvolverá pesquisas destinadas a oferecer subsídios

para  a  elaboração  do  projeto  político-pedagógico,  enfatizando  a  história  e  as

identidades local e regional e as concepções de natureza pedagógica.

CAPÍTULO III

Do Currículo Escolar

Art.  47  –  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  será  pautado  por  uma  abordagem

curricular  interdisciplinar  e  multicultural,  mediante  construção  de  valores  éticos  e

solidários, desconsiderando todas as formas de discriminação.

Art. 48 – O desenvolvimento do currículo deve expressar a sintonia do processo

educativo com a vida e as peculiaridades do contexto regional em que se insere,

abordando, entre outros temas:

I – cidadania;

II – ética e civismo;

III – afetividade e sexualidade;

IV – meio ambiente;

V – trânsito;

VI – saúde.

Parágrafo  único  –  Os  temas  de  que  trata  este  artigo  funcionarão  como  eixos

integradores do projeto político-pedagógico da escola.

Art.  49  –  O  currículo  será  construído  em  cada  unidade  escolar,  assegurada  a

participação dos profissionais da educação e da comunidade atendida pela escola.

Art. 50 – O desenvolvimento interdisciplinar do currículo e o compromisso da escola

com a formação humana serão assegurados pelo trabalho coletivo dos profissionais

da educação.
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Art. 51 – O quantitativo de alunos em sala de aula deverá guardar coerência com o

projeto  político-pedagógico  da  escola,  observadas  as  determinações  do Conselho

Nacional de Educação.

Art.  52 – O ensino especializado em artes será ministrado pelos Conservatórios

Estaduais de Música e Centros Interescolares de Arte.

Parágrafo único – O ensino especializado em artes tem por objetivo promover o

desenvolvimento da expressão artística, o acesso à arte e à cultura e a valorização

das tradições e manifestações regionais mineiras.

Art. 53 – A educação artística será oferecida pelo poder público, incluindo o projeto

político-pedagógico das escolas.

Seção I

Dos Tempos e Espaços Escolares

Art.  54  –  A organização  dos  tempos  e  dos  espaços  escolares  será  flexível  e

coerente com o projeto político-pedagógico da escola.

Art.  55  –  O  ensino  fundamental  organizar-se-á  preferencialmente  em  ciclos,

admitida, por opção da escola, a organização em séries.

Parágrafo único – O ensino médio será organizado em séries anuais.

Seção II

Da Avaliação Escolar

Art. 56 – A avaliação escolar terá caráter permanente, qualitativo e formativo.

Art. 57 – A avaliação formativa deverá ser estendida ao ensino médio e às formas

de ingresso no ensino superior.

Art.  58  – A progressão continuada integra  o processo de avaliação formativa  e

comporá o projeto político-pedagógico.

Art. 59 – É garantido ao educando ou ao responsável por ele o direito de contestar

os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares competentes.

TÍTULO VIII

Dos Níveis e das Modalidades de Educação

CAPÍTULO I

Dos Níveis da Educação Escolar

Art. 60 – A educação escolar compõe-se de:
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I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino

médio;

II – educação superior.

CAPÍTULO II

Da Educação Básica

Art. 61 – A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

Seção I

Da Educação Infantil

Art. 62 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, será obrigatória,

gratuita  e  oferecida  pelo  poder  público,  tendo como finalidade o  desenvolvimento

integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos,

intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 63 – A educação infantil será oferecida em:

I – creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.

Seção II

Do Ensino Fundamental

Art. 64 – O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e

gratuito  na  escola  pública,  terá  por  objetivo  a  formação  do  educando  em  sua

totalidade.

§  1º  –  O  ensino  fundamental  será  organizado  preferencialmente  em  ciclos,

admitida, por opção, a organização em séries.

§  2º  –  O  ensino  fundamental  regular  será  ministrado  em  língua  portuguesa,

assegurada  às  comunidades  indígenas  a  utilização  de  suas  línguas  maternas  e

processos próprios de aprendizagem.

§ 3º – O ensino fundamental será presencial.

Art. 65 – O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários

normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido de acordo com

as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:
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I – confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável,

ministrado  por  professores  ou  orientadores  religiosos  preparados  e  credenciados

pelas respectivas igrejas ou por entidades religiosas; ou

II – interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas,

que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.

Seção III

Do Ensino Médio

Art. 66 – O ensino médio, obrigatório e gratuito na escola pública, no âmbito do

Sistema Mineiro de Educação, etapa final da educação básica, com duração mínima

de três anos, terá como finalidades:

I  –  a  consolidação  e  o  aprofundamento  da  formação  adquirida  no  ensino

fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos;

II – o exercício da cidadania do educando e a preparação básica para o trabalho,

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III – o desenvolvimento do educando como pessoa, incluindo a formação de valores

e do pensamento crítico para a construção do conhecimento;

IV  –  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos

produtivos, integrando teoria e prática nas diversas áreas do conhecimento.

Art. 67 – O currículo do ensino médio observará o disposto na Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional e as normatizações pertinentes.

§ 1º – O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo

para o exercício de profissões técnicas.

§  2º  –  Os  cursos  do  ensino  médio  terão  equivalência  legal  e  habilitarão  ao

prosseguimento de estudos.

§  3º  –  A  preparação  geral  para  o  trabalho  e,  facultativamente,  a  habilitação

profissional  poderão  ser  desenvolvidas  nos  próprios  estabelecimentos  de  ensino

médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional.

Seção IV

Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 68 – A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram
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acesso  ou  continuidade  de  estudos  nos  ensinos  fundamental  e  médio  na  idade

própria.

§ 1º – A educação de jovens e adultos, no âmbito do Sistema Mineiro de Educação,

se estruturará a  partir  de  ações presenciais,  semipresenciais  e de  atendimento  a

distância, pautando-se pela flexibilidade e pela autonomia das unidades escolares no

planejamento da assistência a esse público.

§ 2º – A organização do tempo escolar incluirá, ainda na educação pública, tempo

para  o  planejamento  docente e  para o desenvolvimento  de  políticas  de  formação

continuada.

§ 3º – A educação de jovens e adultos será oferecida gratuitamente àqueles que

não  puderam  efetuar  os  estudos  na  idade  regular,  garantindo  oportunidades

educacionais  apropriadas,  consideradas  as  características  dos  alunos,  seus

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

Art. 69 – O Sistema Mineiro de Educação manterá cursos e exames supletivos, que

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento

de estudos em caráter regular.

§ 1º – Os exames referidos neste artigo realizar-se-ão:

I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º – Os conhecimentos e as habilidades adquiridos pelos educandos por meios

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

CAPÍTULO III

Da Educação Superior

Art. 70 – A educação superior se realiza por meio das funções de ensino, pesquisa

e extensão, indissociáveis, tendo por finalidade:

I – a produção e a socialização do conhecimento científico e tecnológico;

II  –  a  formação  de  profissionais  das  diversas  áreas  de  conhecimento,

comprometidos  com  a  reflexão  crítica  e  com  a  construção  de  alternativas

democráticas para o Estado e o País;

III – pesquisar, estimular e divulgar a produção cultural do Estado;
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IV – comprometer-se com o desenvolvimento sustentável, de forma a propiciar a

superação das desigualdades socioeconômicas do Estado;

V – democratizar a produção acadêmica e seus resultados.

Art. 71 – A educação superior, no âmbito do Sistema Mineiro de Educação, será

ministrada gratuitamente em instituições públicas de ensino superior,  estaduais ou

municipais.

Art. 72 – A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento

de  instituições  de  educação  superior  mantidas  pelo  poder  público,  terão  prazos

limitados, sendo renovados periodicamente, após processo regular de avaliação.

Art. 73 – As universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa,

incluída a gestão financeira e patrimonial, observado o princípio de indissociabilidade

entre  ensino,  pesquisa  e  extensão,  nos  termos  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação Nacional.

Art.  74  –  As universidades  mantidas  pelo  poder  público,  no âmbito  do  Sistema

Mineiro de Educação, gozarão, na forma da lei,  de estatuto jurídico especial para

atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder

público.

Art. 75 – O Estado deve assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos

suficientes  para  manutenção  e  desenvolvimento  das  instituições  de  educação

superior por ele mantidas, objetivando a excelência na qualidade do ensino.

Art. 76 – As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da

gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, com

a participação dos segmentos institucional, local e regional das comunidades.

Parágrafo único – Os dirigentes das instituições de educação superior do Sistema

Mineiro de Educação mantidas pelo poder público serão eleitos pelo voto direto da

comunidade acadêmica, garantida a participação dos segmentos docente, técnico-

administrativo e discente, na forma de seus estatutos.

Art.  77  –  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  promoverá,  com  as  instituições  de

educação superior mantidas pelo poder público, processos de articulação tendo por

finalidade implementar a gestão consorciada da Educação Básica.
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Parágrafo  único  –  O  Plano  Mineiro  de  Educação  detalhará  os  programas,  os

projetos e as ações a serem desenvolvidos por meio da gestão consorciada.

CAPÍTULO IV

Das Modalidades da Educação

Seção I

Da Educação Especial

Art. 78 – Entende-se por educação especial, dever constitucional do Estado, para

os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente

na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

§  1º  –  Haverá,  quando  necessário,  serviços  de  apoio  especializado,  na  escola

regular, para atender às peculiaridades dos educandos na educação especial.

§  2º  –  O  atendimento  educacional  será  feito  em  classes,  escolas  ou  centros

especializados, sempre que, em vista das condições específicas dos alunos, não for

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§  3º  –  Sempre  que  necessário,  o  Sistema  Mineiro  de  Educação  articulará

consórcios  intermunicipais  para  o  atendimento  especializado  aos  educandos

portadores de necessidades educacionais especiais.

Art.  79  –  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  assegurará  aos  educandos  com

necessidades especiais:

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,

para atender às suas necessidades;

II  –  processos,  técnicas  e  instrumentos  de  avaliação  que  respeitem  suas

habilidades, competências e aptidões;

III – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas necessidades especiais,

e  aceleração  para  concluir  em  menor  tempo  o  programa  escolar  para  os

superdotados;

IV – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para

atendimento  especializado,  bem  como professores  do  ensino  regular  capacitados

para a integração desses educandos nas classes comuns;
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V – serviços de apoio especializado de natureza multiprofissional para orientação e

acompanhamento das unidades escolares;

VI – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins,

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,

intelectual ou psicomotora;

VII  –  acesso  igualitário  aos  benefícios  dos  programas  sociais  suplementares

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Art.  80  –  O  Conselho  Estadual  de  Educação  estabelecerá  critérios  de

caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com

atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo

poder  público,  sendo  necessária  sua  homologação  pela  Secretaria  de  Estado  da

Educação.

Seção II

Da Educação Indígena

Art.  81 – O Sistema Mineiro de Educação desenvolverá programas de ensino e

pesquisa para proporcionar  a oferta de educação escolar específica,  diferenciada,

intercultural, comunitária e bilíngüe aos povos indígenas que habitam o território de

Minas Gerais, reconhecidos como tal pelos órgãos próprios.

Art. 82 – A educação escolar indígena terá os seguintes objetivos:

I  –  proporcionar  aos índios  e a  suas comunidades e povos a  recuperação e  o

fortalecimento de sua memória histórica, a reafirmação de suas identidades étnicas e

a valorização de sua língua, arte e ciência;

II – garantir aos índios e a suas comunidades e povos o acesso às informações e

aos  conhecimentos  técnicos  e  científicos  da  sociedade  nacional  e  das  demais

sociedades indígenas e não indígenas.

Art.  83  –  Na  organização da escola  indígena,  será  garantida  a  participação da

comunidade na definição do modelo de organização e gestão.

Art.  84 – As escolas indígenas desenvolverão suas atividades de acordo com o
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proposto em seus respectivos projetos político-pedagógicos e regimentos escolares,

com as seguintes prerrogativas:

I  –  organização  das  atividades  escolares,  independentemente  do  ano  civil,

respeitando o fluxo de suas atividades econômicas, sociais, culturais e religiosas;

II – duração diversificada dos períodos escolares, ajustando-a às condições e às

especificidades próprias de cada comunidade.

Art.  85 – As escolas indígenas serão vinculadas à rede de ensino do Estado e

oferecerão, ouvidas suas respectivas comunidades:

I – educação infantil;

II – ensino fundamental, com duração mínima de oito anos;

III – ensino médio, com duração mínima de três anos;

IV – educação de jovens e adultos destinada àqueles que não tiveram acesso ou

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria.

Art.  86  –  A  formação  de  professores  destinados  às  escolas  indígenas  será

específica, orientar-se-á pelas diretrizes curriculares nacionais e será desenvolvida

sob  a  responsabilidade  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  no  âmbito  das

instituições formadoras de professores.

Art.  87  –  Os  cursos  de  formação  de  professores  indígenas  darão  ênfase  à

capacitação  referenciada  em  conhecimentos,  valores,  habilidades  e  atitudes,  na

elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de currículos e programas próprios,

na  produção  de  material  didático  e  na  utilização  de  metodologias  adequadas  de

ensino e pesquisa voltadas para a respectiva etnia.

Art. 88 – Será garantida aos professores indígenas a sua formação em serviço e,

quando for o caso, concomitantemente com a sua própria escolarização.

Art. 89 – A atividade docente na escola indígena será exercida prioritariamente por

professores indígenas e pessoas de reconhecida capacidade, oriundos da respectiva

etnia, e por indicação da comunidade.

Art. 90 – Fica instituído, no Sistema Mineiro de Educação, o Fórum Permanente de

Educação Escolar  Indígena,  instância  consultiva  e  de  assessoramento  técnico  na

definição das diretrizes educacionais,  no âmbito da educação escolar indígena no

Estado, concorrendo para elevar a qualidade dos serviços educacionais.
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Parágrafo único – O Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena, vinculado à

Secretaria de Estado da Educação, terá composição paritária, interinstitucional e de

atuação conjunta,  constituída  por  representantes  das  diferentes  etnias,  de órgãos

governamentais, de organizações indígenas e de apoio ao índio.

Art.  91  –  O  planejamento  da  educação  escolar  indígena  deve  contar  com  a

participação de representantes de professores indígenas, de organizações indígenas

e de apoio aos índios, de universidades e órgãos governamentais.

Art.  92  –  O  Estado  assegurará  aos  professores  indígenas  formação  inicial  e

continuada de qualidade e em consonância com as especificidades socioculturais de

cada comunidade.

Seção III

Da Educação Rural

Art.  93  – O Sistema Mineiro  de  Educação garantirá a  adequação da educação

básica às peculiaridades da vida da população rural e de cada região, especialmente:

I  –  conteúdos curriculares  e  metodologias  apropriadas  às  reais  necessidades  e

interesses dos alunos do meio rural;

II  –  organização  escolar  própria,  incluindo  adequação  do calendário  escolar  às

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III – adequação à natureza do trabalho no meio rural.

Art. 94 – A educação rural no Sistema Mineiro de Educação poderá ser ministrada

com observação dos princípios da pedagogia da alternância.

Parágrafo único – Cabe ao poder público:

I – estimular a criação de escolas família agrícola em pontos estratégicos das áreas

rurais, com sistema de internato facultativo para os alunos, extensivo aos portadores

de necessidades educacionais especiais;

II – financiar a implementação e a manutenção das escolas família agrícola, por

meio  de  convênio  a  ser  firmado  com  a  Secretaria  de  Estado  da  Educação,

respeitadas suas autonomias pedagógica e administrativa.

Seção IV

Da Educação Profissional

Art. 95 – A educação profissional, integrada nas diferentes formas de educação, no
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trabalho,  na  ciência  e  na  tecnologia,  conduz  ao  permanente  desenvolvimento  do

cidadão e de aptidões para o mercado de trabalho.

Parágrafo único – O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio ou

superior,  bem  como  o  trabalhador  em  geral,  jovem  ou  adulto,  contará  com  a

possibilidade de acesso à educação profissional.

Art. 96 – A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino

regular  ou  por  diferentes  estratégias  de  educação  continuada,  em  instituições

especializadas ou no ambiente de trabalho.

Art. 97 – O conhecimento adquirido na educação profissional, mesmo no trabalho,

poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento

ou conclusão de estudos.

Art. 98 – O Plano Mineiro de Educação estabelecerá mecanismos de integração

das políticas de educação profissional desenvolvidas no Estado.

TÍTULO IX

Da Valorização dos Profissionais da Educação

Art.  99  –  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  tem  como  um  de  seus  princípios

fundamentais a valorização permanente dos profissionais da educação.

Parágrafo único – A política de valorização dos profissionais da educação observará

as  peculiaridades  do  ensino  nos  Conservatórios  Estaduais  de  Música  e  Centros

Interescolares de Arte.

Art. 100 – A seleção e a admissão dos profissionais da educação não comportam

procedimentos preconceituosos nem discriminatórios em relação à origem, à etnia, ao

sexo, à idade, à ideologia ou ao credo.

Art. 101 – A valorização do profissional da educação compreende:

I  –  remuneração  condigna,  tendo  por  referência  a  formação  profissional,

independentemente do nível ou da modalidade de atuação;

II – implantação de plano de carreira compatível com a formação continuada dos

profissionais da educação pública;

III – ingresso em carreira da educação pública exclusivamente por concurso público

de provas e títulos;

IV – o estímulo ao trabalho em sala de aula;
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V – a criação do programa permanente de formação continuada.

Art. 102 – Caberá às redes estadual, municipal e particular garantir condições de

trabalho  adequadas,  mediante disponibilização de recursos suficientes,  fixação de

número apropriado de alunos em sala de aula e de profissionais em atividade nas

unidades escolares.

CAPÍTULO I

Do Programa Permanente de Formação Continuada

Art. 103 – O Sistema Mineiro de Educação desenvolverá um programa permanente

de  formação  continuada  dos  profissionais  da  educação,  articulando  as  redes

estadual, municipal e particular.

§ 1º – O programa permanente de formação continuada atenderá aos profissionais

da educação que atuem no âmbito do Sistema Mineiro de Educação.

§  2º  –  A participação das  redes  municipal  e  particular  será  objeto  de  convênio

firmado com a Secretaria de Estado da Educação.

Art.  104  –  A  formação  continuada  é  expressão  do  direito  à  valorização  do

profissional da educação, sendo seu oferecimento indispensável ao desenvolvimento

educacional em Minas Gerais.

Parágrafo único – A formação continuada dos profissionais da educação terá como

objetivo a construção de uma pedagogia capaz de responder, de forma democrática,

à  diversidade  sociocultural  mineira,  às  peculiaridades  regionais  e  locais  e  aos

diferentes ritmos de aprendizagem dos educandos.

Art.  105  –  A formação  continuada  em  serviço  dos  profissionais  da  educação

ocorrerá, sempre que possível, nas unidades escolares.

§ 1º – O Sistema Mineiro de Educação garantirá tempos e espaços reservados a

estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga horária dos profissionais da

educação.

§ 2º – As atividades de formação continuada desenvolvidas no âmbito da escola

deverão, preferencialmente,  articular-se com o programa permanente de formação

continuada, recebendo o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades.

Art. 106 – O Plano Mineiro de Educação detalhará a constituição, os objetivos e as

metas do programa permanente de formação continuada.
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CAPÍTULO II

Da Avaliação de Desempenho Profissional

Art. 107 – O Sistema Mineiro de Educação promoverá a avaliação de desempenho

profissional  junto à educação pública,  entendida  como política  de  valorização dos

profissionais da educação.

Art. 108 – A avaliação de desempenho profissional terá caráter contínuo, dialógico,

processual e de diagnóstico.

§ 1º – A avaliação não terá caráter punitivo, devendo contar com a participação

ativa dos profissionais avaliados, até mesmo na formulação dos critérios avaliativos.

§ 2º – O projeto político-pedagógico da unidade escolar deverá nortear a avaliação

de desempenho profissional.

Art. 109 – O detalhamento da política de avaliação de desempenho profissional no

Sistema Mineiro de Educação será estabelecido em lei.

TÍTULO X

Do Financiamento da Educação

Art. 110 – O Estado aplicará os recursos destinados à educação, nos termos do art.

201 da Constituição do Estado, observada a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO I

Do Fundo Mineiro da Educação Básica

Art. 111 – Será criado em lei, no âmbito do Sistema Mineiro de Educação, o Fundo

Mineiro da Educação Básica, destinado a subsidiar as ações supletiva e redistributiva

do Estado no desenvolvimento da educação básica, observadas as diretrizes da Lei

Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, e alterações.

TÍTULO XI

Da Avaliação no Sistema Mineiro de Educação

Art. 112 – O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – Simave – tem por

responsabilidade promover a avaliação da educação pública e da educação privada,

observados os seguintes princípios:

I – igualdade de oportunidades educacionais;

II – descentralização;

III – participação;



1208
____________________________________________________________________________

IV – transparência das ações e publicidade dos resultados;

V – gestão consorciada com as instituições de educação superior.

Art. 113 – Fica instituída, no âmbito do Sistema Mineiro da Educação, a Agência

Mineira de Avaliação Educacional.

Art. 114 – O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – Simave – será

gerido pela Agência Mineira de Avaliação Educacional.

§ 1º – A Agência Mineira de Avaliação Educacional tem competência para promover

a avaliação da educação em todos os seus níveis e modalidades, de que trata o

Título VIII desta lei.

§ 2º – A composição da Agência Mineira de Avaliação Educacional contará com

representação de profissionais da educação, da comunidade atendida pela escola e

da Secretaria de Estado da Educação, na forma de regulamento.

§ 3º – O Fórum Mineiro de Educação indicará os representantes dos profissionais

da educação para o fim do disposto no parágrafo anterior.

Art. 115 – Os resultados da avaliação educacional têm o objetivo de redimensionar

o processo educativo, não se destinando a classificar as unidades escolares nem as

demais instituições de ensino do Sistema Mineiro de Educação.

TÍTULO XII

Dos Mecanismos de Garantia da Igualdade de Oportunidades Educacionais

Art.  116  –  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  trabalhará  permanentemente  pela

equidade e pelo desenvolvimento de mecanismos aptos a garantir a igualdade de

oportunidades educacionais.

CAPÍTULO I

Do Programa Bolsa Familiar para a Educação (Programa Bolsa-Escola)

Art. 117 – O programa bolsa familiar para a educação – Bolsa-Escola – objetivará a

admissão e a permanência na escola pública de crianças e adolescentes em situação

de carência material e situação de riscos pessoal e social, na forma do disposto na

Lei nº 14.314, de 19 de junho de 2002.

Parágrafo único – O programa atenderá à educação básica.

Art.  118  –  O  programa  será  desenvolvido,  no  âmbito  do  Sistema  Mineiro  de

Educação,  sob  a  coordenação  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  de  forma
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articulada  com  órgãos  públicos,  federais,  estaduais  e  municipais  e  entidades  da

sociedade.

Art. 119 – O benefício previsto no programa será concedido mediante a frequência

da  criança  ou  do  adolescente  às  atividades  escolares  e  o  comprometimento  da

família ou a responsabilidade em seu acompanhamento.

Parágrafo único – O benefício será concedido por família, independentemente do

número de filhos.

CAPÍTULO II

Da Educação Integral da Criança e do Adolescente

Art.  120 – A política de educação integral  da criança e do adolescente tem por

finalidade  promover,  articular  e  coordenar  a  ação  dos  órgãos  e  das  entidades

governamentais e sua cooperação com instituições privadas e comunitárias, visando

a atender integralmente as necessidades básicas das crianças e dos adolescentes

em situação de riscos pessoal e social.

Art.  121 – As políticas  de educação integral  da criança e do adolescente serão

implementadas em cooperação pelos  órgãos e pelas  entidades da área social  do

governo  do  Estado,  mediante  parcerias  entre  estes  e  outras  instituições,

governamentais ou não, de finalidades análogas, sob a coordenação da Secretaria de

Estado da Educação e a participação das administrações municipais.

Parágrafo único – O Plano Mineiro de Educação estabelecerá os objetivos e as

metas da política de educação integral da criança e do adolescente.

TÍTULO XIII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 122 – As instituições que compõem o Sistema Mineiro de Educação adaptarão

seus estatutos e regimentos ao disposto nesta lei no prazo de um ano.

Art. 123 – O Poder Executivo tem o prazo de um ano a partir da vigência desta lei,

para baixar os regulamentos e encaminhar à Assembleia Legislativa os projetos de lei

nela previstos.

Art.  124  –  O  ensino  fundamental  será  ministrado  progressivamente  em  tempo

integral, conforme estabelecer o Plano Mineiro de Educação.

Art. 125 – O Plano Mineiro de Educação disporá sobre a adequação da política de



1210
____________________________________________________________________________

atendimento ao educando portador de necessidades especiais, no âmbito do Sistema

Mineiro  de  Educação,  e,  em especial,  as  relativas  às  disposições da  Seção I  do

Capítulo IV do Título VIII desta lei.

Art. 126 – Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  No  final  do  governo  anterior,  o  Poder  Executivo  encaminhou  para

análise desta Casa o Projeto de Lei nº 2.431/2002, que institui o Sistema Mineiro de

Educação. Por determinação regimental, projetos de autoria do governador do Estado

não  podem  ser  desarquivados  por  parlamentares,  o  que motivou a  apresentação

deste projeto, que, em síntese, é praticamente cópia do anterior, pois, desta forma,

acreditamos respeitar o debate democrático do 2º Fórum Mineiro de Educação, que

propôs esta necessária e importante matéria.

Em sua justificação, o ex-governador do Estado frisou a importância desse Fórum,

ao dizer que nele “se evidenciou, de plano, a necessidade de se instituir e organizar o

Sistema Mineiro de Educação, não só para dar cumprimento ao disposto na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394, de 1996 –, mas,

fundamentalmente,  para  investir  na  construção  de  um  sistema  que  reafirme  a

identidade mineira, visando a resgatar a grandeza de Minas e sua importância no

cenário da educação nacional. (...) Esse Fórum atuou na formulação de estratégias e

políticas educacionais públicas, traduzidas nos subsídios trazidos por entidades da

sociedade e empresariais, movimentos sociais, segmentos da comunidade escolar e

municípios, resultando, ao final, neste projeto de lei,  que não acarretará despesas

para o erário e constitui  instrumento aperfeiçoado de administração do ensino em

Minas”.

É inegável  que este projeto de lei  deve ter  sua tramitação concluída e,  em sua

trajetória,  suscitar  novos  debates,  que,  certamente,  mediante  emendas  e

substitutivos, o aperfeiçoarão.

Pelo exposto, 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, 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 2.069/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 158/2011)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  cobertura  de  seguro  de  acidentes  pessoais

coletivos em eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos com cobrança de

ingressos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  As  pessoas  jurídicas  ou  físicas  que  promovam  eventos  artísticos,

esportivos, culturais e recreativos no âmbito do Estado, com cobrança de ingresso,

ficam obrigadas a contratar seguro de acidentes pessoais coletivos em benefício dos

espectadores  dos  eventos,  contra  acidentes  que  neles  possam  ocorrer,  com,  no

mínimo, as seguintes garantias e capitais segurados:

I – morte acidental: valor equivalente em reais a 10.000 Ufirs (dez mil Unidades

Fiscais de Referência);

II – invalidez permanente, total ou parcial, por acidente: valor equivalente em reais a

10.000 Ufirs (dez mil Unidades Fiscais de Referência);

III  –  assistência  médica,  despesas  complementares  e diárias  hospitalares:  valor

equivalente em reais a 1.500 Ufirs (mil e quinhentas Unidades Fiscais de Referência).

Art. 2º – Para os fins desta lei, são considerados eventos:

I – shows e concertos musicais;

II – danceterias e salões de baile;

III – exibições cinematográficas em salas de cinemas e circenses;

IV – feiras e exposições;

V – jogos desportivos;

VI – parques de diversões, inclusive temáticos, e rodeios.

Parágrafo único – Ficam expressamente excluídos desta lei os eventos promovidos

por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, os eventos reunindo agremiações

esportivas  amadoras  e  os  eventos  de  cunho  social  e  filantrópico  promovidos  por

associações religiosas, de classe, culturais, desportivas ou congêneres.

Art. 3º – Os órgãos públicos municipais e estaduais responsáveis pela concessão e
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renovação de alvarás de funcionamento para os eventos de que trata o  caput do

artigo anterior  exercerão o controle  da  obrigatoriedade da contratação do seguro,

condição sine qua non para se obter em definitivo o referido alvará.

Art. 4º – O descumprimento desta lei implicará ao infrator multa de valor equivalente

em reais a 12.000 Ufirs (doze mil Unidades Fiscais de Referência).

Parágrafo único – O proprietário do imóvel que permitir a realização de evento sem

a  contratação  do  seguro  será  responsável  solidária  e  subsidiariamente  pelo

pagamento da multa prevista no caput deste artigo.

Art.  5º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Têm  sido  recorrentes  os  casos  de  negligência  por  parte  dos

promotores e dos produtores de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos.

Na ânsia de se realizar  um número cada vez maior de eventos,  a segurança do

público  frequentador  é  banalizada  e  não  tem  merecido  por  parte  dos  seus

organizadores o devido respeito. O que se vê usualmente são mostras de negligência

e  irresponsabilidade  de  um  número  considerável  de  proprietários  de  casas  de

espetáculos,  ao  não  disponibilizarem  para  o  público  condições  mínimas  de

segurança.

As transgressões às leis são ameaças que se repetem no dia a dia, sobretudo em

finais  de  semana.  O  registro  do  número  de  vítimas  surpreende.  Entretanto,  são

poucos  os  casos  que  chegam  ao  conhecimento  da  sociedade.  Apenas  os  que

constituem  grandes  tragédias  ou  têm  alguma  celebridade  como  vítima  merecem

destaque na imprensa.

A culpa é da omissão de uma parcela dos empresários de casas de espetáculos e

de outros  eventos,  que deveriam levar  apenas  entretenimento  e prazer  aos seus

frequentadores, mas por vezes levam o pânico, a dor e a tragédia, que se expandem

para famílias inteiras.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de pequenos cuidados
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de segurança, como por exemplo a simples instalação de um extintor de incêndio, de

uma saída de emergência ou um projeto elétrico bem executado. Em outros casos,

bastaria o controle, para evitar superlotações, e a presença de agentes de segurança

privada  ou  policiais  atuando  de  maneira  preventiva,  o  que  seria  suficiente  para

atenuar ou mesmo impedir conflitos.

Este  projeto  tem,  portanto,  a  finalidade  de  oferecer  ao  público  frequentador  de

eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingressos a

cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos. Com essa medida, os usuários

e suas famílias teriam a garantia de um mínimo para cobrir as despesas decorrentes

de algum dano de que possam ser vítimas.

Por outro lado, as empresas seguradoras, antes de fazerem a cobertura do seguro,

sobretudo  nos  contratos  com  prazo  maior  de  vigência,  realizarão  avaliações

criteriosas  das  condições  físicas  de  cada  espaço,  recomendando  correções  no

projeto a bem da segurança do público.

Assim sendo, conto com o apoio dos meus pares à aprovação deste projeto de lei.

– 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.

REQUERIMENTOS

Nº 1.077/2015, das Comissões de Combate às Drogas e de Segurança Pública e

da Comissão Extraordinária das Mulheres, em que solicitam sejam encaminhados ao

governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Trabalho  as  notas  taquigráficas  da  1ª

Reunião Conjunta das referidas comissões e pedido de providências para apoiar a

implantação de um abrigo específico em Belo Horizonte para o acolhimento de mães

usuárias  de  entorpecentes  com  seus  filhos,  inclusive  com  a  disponibilização  de

equipes e atendimento psicossocial necessários.

Nº 1.078/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 9ª Cia. PM

Independente e no Gate, pela atuação na ocorrência policial realizada em 26/5/2015,

em  Moeda,  que  resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  e  na  prisão  de  cinco

pessoas. (– À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 1.079/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/5/2015,  em  Uberlândia,  que

resultou na apreensão de aproximadamente 23kg de maconha e na prisão de um

homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado

à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.080/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 26/5/2015, em Governador Valadares,

que resultou na apreensão de cocaína, armas, balança de precisão e quantia em

dinheiro e na detenção de dez pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares

pelo relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.081/2015,  da  Comissão  de  Esporte,  em que solicita  seja  encaminhado ao

secretário de Desenvolvimento Econômico e ao secretário de Esportes pedido das

informações  que  menciona,  relativas  à  parceria  público-privada  firmada  entre  o

Estado e a concessionária Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas S.A. para a

gestão do Estádio Governador Magalhães Pinto. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.082/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/5/2015,  em

Itapecerica, que resultou na apreensão de armas de fogo, munição, colete balístico,

celulares e quantia em dinheiro e na detenção de nove pessoas; e seja encaminhado

ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de

recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 1.083/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  lotados  no  Grupo  de

Combate  a  Organizações  Criminosas,  no  9º  Departamento  de  Polícia  Civil  de

Uberlândia e na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova, pela operação Marco
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Zero,  realizada no Estado, que resultou na apreensão de drogas,  armas de fogo,

munição, quantia em dinheiro e veículo roubado e na prisão de 15 pessoas.

Nº  1.084/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar  pedido de providências

para  sindicância  administrativa  quanto  à  atuação  de  equipe  da  Polícia  Militar  na

prisão da Sra. Luci Machado Godoi Quintão, conforme circunstâncias relatadas em

documentos que encaminha. (– Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.085/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Diretoria  Colegiada,  o  Conselho  Fiscal  e  as  Delegacias

Regionais do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas Gerais por sua

posse. (– À Comissão do Trabalho.)

Nº  1.086/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  com  vistas  ao

incentivo à utilização do etanol mineiro com o objetivo de geração de mais empregos

e aquecimento da economia mineira. (– À Comissão de Turismo.)

Nº  1.087/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  encaminhado  à  Prefeitura  de  Viçosa  a  lista  das  reivindicações  da

Sociedade Viçosense de Proteção aos Animais,  encaminhada a essa comissão,  e

pedido de providências com vistas ao desenvolvimento de atividades de proteção dos

animais. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.088/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Infraero pedido de providências para que as manobras de pouso e decolagem no

aeroporto de Governador Valadares possam ser operadas por instrumentos.

Nº 1.089/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

subsecretário  de Comunicação Social  pedido de informações sobre o motivo pelo

qual o Portal de Investimentos e Publicidade parou de ser atualizado; o critério para

contratação  de  serviços  gráficos;  os  fornecedores  de  serviços  contratados

diretamente  ou  através  de  agências  de  publicidade,  bem  como  os  valores  dos

contratos e serviços a partir de 1º/1/2015; os investimentos em publicidade a partir da

referida data, especificando os critérios utilizados para a sua definição, assim como a
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relação dos valores, dos objetos e dos veículos, incluindo patrocínios, campanhas

publicitárias e balanços oficiais. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.090/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Transportes pedido de informações sobre o contrato celebrado com a

Concessionária  Nascentes  das Gerais  em decorrência  de parceria  público-privada

com  o  Estado,  cujo  objeto  é  a  concessão  patrocinada  da  Rodovia  MG-050,

informando especialmente sobre o montante recebido pela empresa a título de tarifa

de pedágio desde o início da cobrança, em 13/6/2008.

Nº  1.091/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Fazenda pedido de informações acerca do motivo pelo

qual não estão sendo cumpridas as determinações da Lei Federal nº 12.741, de 2012,

regulamentada pelo Decreto  nº  8.264,  de  2014,  que obriga a inclusão,  nas notas

fiscais,  da  informação  sobre  os  tributos  incidentes  e  respectivas  alíquotas,  em

especial no que diz respeito às notas fiscais relativas a combustíveis.

Nº  1.092/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de informações acerca da observância

da obrigação da aquisição de veículos de motorização flex, quando do acréscimo ou

substituição  da  frota  de  veículos  pertencente  à  administração  pública  direta,

autárquica, fundacional e a empresas estatais dependentes, bem como da obrigação

do abastecimento com álcool combustível – etanol – dos veículos, próprios ou em uso

pelo Estado, com motorização flex. (– Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  1.093/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

agendada reunião técnica dessa comissão com o governo para tratar  de políticas

públicas de incentivo às indústrias mineiras sucroalcooleiras e de utilização de álcool

no Estado.

Nº  1.094/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público especializado em direito do consumidor pedido de

providências para que seja marcada reunião técnica dessa comissão com o Ministério

Público para tratar de assuntos pertinentes à defesa do consumidor.

Nº 1.095/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao
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governador do Estado pedido de providências para a realização da operação tapa-

buraco e recapeamento da MG-401, no trecho asfaltado que liga os Municípios de

Jaíba e Matias Cardoso, até a barragem do Rio São Francisco.

Nº 1.096/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado aos

Ministérios  da  Fazenda  e  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  pedido  de

providências  para  a  inserção,  no  Programa  de  Concessões  de  Infraestrutura  do

Governo  Federal,  da  duplicação  da  BR-135,  do  entroncamento  da  BR-040 até  o

Município de Montes Claros; e da duplicação da BR-251, no trecho compreendido

entre Montes Claros e a BR-116.

Nº  1.097/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de protesto pelo falecimento da Sra. Enildes Aparecida da Silva, em

consequência de não lhe ter sido fornecido o medicamento Xeloda 500 mg, que havia

sido solicitado havia mais de 30 dias e era imprescindível para seu tratamento; e seja

dada ciência dessa manifestação ao governador do Estado.

Nº 1.098/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 9ª Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/5/2015, em

Uberlândia, que resultou na apreensão de drogas, três invólucros contendo sementes

e uma balança de precisão e na prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de

recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.099/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

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

Companhia Rotam e Cia. IND P Cães, pela atuação na operação Argos Panoptes, em

27/5/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de material de pichação,

drogas,  arma de fogo e  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão de  sete  pessoas.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.100/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Corte  Britânica  pedido  de  providências  para  que  seja  feita  a  verdadeira  justiça,

punindo-se  exemplarmente  os  responsáveis  pelo  assassinato  do  mineiro  Jean
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Charles, natural da cidade de Gonzaga, no Vale do Suaçuí. (– À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  1.101/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado às bancadas mineiras na Câmara dos Deputados e no Senado Federal

pedido de providências para que não seja alterado o conceito de trabalho escravo e

sejam  repudiadas  as  disposições  contidas  nos  Projetos  de  Lei  nº  432/2013  e

3.842/2012, em tramitação nessas Casas, mantendo-se integralmente o disposto no

art. 149 do Código Penal, com vistas a garantir direitos dos trabalhadores e evitar um

grave retrocesso social.

Nº 1.102/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a empresa Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A.,

com  sede  em  Uberlândia,  pela  premiação  como  Melhor  Atacadista  Distribuidor

Nacional em 2014. (– À Comissão de Turismo.)

Nº  1.103/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Urbanos  de  Belo

Horizonte pedido de providências para a retirada do requisito constante no item 1.1.3

da Instrução Normativa SMSU nº 1, de 12/5/2015. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.104/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares que menciona,  lotados na 35ª, na

285ª e na 111ª Cias. PM e na 4ª Cia. de Missões Especiais, pela atuação na operação

Hércules VI, em 28/5/2015, em Ubá, que resultou na apreensão de dois menores e de

drogas,  balanças  de  precisão,  arma  de  fogo,  munição,  quantia  em  dinheiro  e

celulares e na prisão de 12 pessoas. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.105/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Rádio Band News FM pelo seu aniversário de 10 anos.

Nº 1.106/2015, da deputada Marília Campos, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a pavimentação da Rodovia

MG-060,  que  liga  os  Municípios  de  Esmeraldas  e  São  José  da  Varginha.  (–

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  1.107/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Sabará pedido de
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providências para que seja revisto o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor

de Edison Avelar Gonzaga de Lima e outros, e para a revogação das prisões.

Nº  1.108/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Defensoria  Pública-Geral  e  à  Coordenadoria  da  Promotoria  de

Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público as notas taquigráficas

da  11ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a

reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos moradores da ocupação Morro

da Cruz, em Sabará, pela ação ilegal da empresa Estrela do Oriente, ocorrida em

abril de 2015.

Nº  1.109/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência do Congresso Nacional pedido de providências para que

mantenha no Projeto de Lei nº 432, de 2013, as condições degradantes e a jornada

exaustiva  de  trabalho  como situações  caracterizadoras  do  trabalho  escravo.  (–  À

Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 1.110/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na  2ª  Cia.

Rotam e na Cia. Independente de Policiamento com Cães da PM, pela atuação na

ocorrência,  em 30/5/2015,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na  apreensão  de um

menor  e  de  drogas,  balanças  de  precisão,  rádio  comunicador,  arma  de  fogo  e

munição. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.111/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o jornal Estado de Minas pela publicação da reportagem especial

“Transposição  de  problemas”,  que  retrata  os  problemas  no  Rio  São  Francisco

decorrentes da não conclusão das obras de transposição. (– À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº 1.112/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado à Mesa

Diretora  do  Senado  Federal  manifestação  de  repúdio  pelo  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  30/2015,  que  dispõe  sobre  os  contratos  de  terceirização  e  as

relações de trabalho deles decorrentes.

Nº  1.113/2015,  da  Comissão do Trabalho,  em que  solicita  seja  encaminhado à

bancada mineira na Câmara dos Deputados pedido de providências para que votem
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contrariamente  à  Medida  Provisória  nº  664,  de  2014,  que  altera  critérios  para  a

concessão de benefícios previdenciários.

Nº  1.114/2015,  da  Comissão do Trabalho,  em que  solicita  seja  encaminhado à

Secretaria de Trabalho pedido de providências com vistas a disponibilizar, na Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  cursos  de  qualificação,  no  âmbito  do  Pronatec,

destinados aos trabalhadores da agricultura familiar.

Nº  1.115/2015,  da  Comissão do Trabalho,  em que  solicita  seja  encaminhado à

presidência  da  Câmara  dos  Deputados  pedido  de  providências  para  inclusão  do

Projeto de Lei nº 2.295/2000 em ordem do dia para votação em Plenário, envidando

esforços para a sua aprovação.

Nº  1.116/2015,  da  Comissão do Trabalho,  em que  solicita  seja  encaminhado à

bancada  mineira  na  Câmara  dos  Deputados  pedido  de  providências  para

acompanhamento e apoio ao Projeto de Lei nº 2.295/2000.

Nº 1.117/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja inserido nos anais da

Casa o “Manifesto contra a terceirização: muito além do Projeto de Lei nº 4.330/2004”

(atualmente Projeto de Lei Complementar nº 30/2015). (– À Mesa da Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.560/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.128/2014.

Nº 1.561/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.141/2014.

Nº  1.562/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.632/2012.

Nº  1.563/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.111/2013.

Nº  1.564/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.112/2013.

Nº  1.565/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.796/2013.

Nº  1.566/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.955/2014.
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Nº 1.567/2015,  do deputado Léo Portela, em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.528/2014.

Nº 1.568/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.869/2011.

Nº 1.569/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.720/2011.

Nº 1.570/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.080/2013.

Nº 1.571/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.244/2014.

Nº 1.572/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.373/2014.

Nº 1.573/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.652/2014.

Nº 1.574/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.653/2014.

Nº 1.575/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.654/2014.

Nº 1.576/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.655/2014.

Nº 1.577/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.656/2014.

Nº 1.578/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.657/2014.

Nº 1.579/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.658/2014.

Nº 1.580/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.659/2014.

Nº 1.581/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.660/2014.
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Nº 1.582/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.661/2014.

Nº 1.583/2015, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 4.947/2014.

Nº 1.584/2015, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 5.310/2014.

Nº 1.585/2015, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 5.370/2014.

Nº 1.586/2015, do deputado Vanderlei Miranda, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 5.670/2014.

Nº 1.587/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.413/2012.

Nº  1.588/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao TRE-MG pedido de informações sobre a desincompatibilização do

prefeito municipal de Lagoa Santa, eleito em 2012, tendo em vista tratar-se de médico

conveniado ao SUS, exercendo essa atividade em caráter não eventual.

Nº 1.589/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Agência  Nacional  de  Transportes  Terrestres  pedido  de  informações  sobre  a

metodologia de cálculo do provável reajuste a ser aplicado à tarifa básica de pedágio

acordada no momento da licitação da concessão da Rodovia BR-040.

Nº 1.590/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.218/2013.

Nº 1.591/2015, do deputado Antônio Lerin, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.119/2014.

Nº 1.592/2015, do deputado Antônio Lerin, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.197/2014.

Nº 1.593/2015, do deputado Antônio Lerin, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.442/2014.

Nº 1.594/2015, do deputado Fábio Cherem e outros, em que solicitam convocação

de reunião especial  para  comemorar  os  25  anos de promulgação do Estatuto  da

Criança e do Adolescente.
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Nº 1.595/2015, do deputado Antônio Lerin, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.446/2014.

Nº 1.596/2015, do deputado Antônio Lerin, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.504/2014.

Nº 1.597/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.723/2013.

Nº 1.598/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 68/2011.

Nº 1.599/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 263/2011.

Nº 1.600/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 335/2011.

Nº 1.601/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 336/2011.

Nº 1.602/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 340/2011.

Nº 1.603/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 343/2011.

Nº 1.604/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 345/2011.

Nº 1.605/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 347/2011.

Nº 1.606/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 408/2011.

Nº 1.607/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 549/2011.

Nº 1.608/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 598/2011.

Nº 1.609/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.274/2011.
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Nº 1.610/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.480/2011.

Nº 1.611/2015,  do  deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.497/2011.

Nº 1.612/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.003/2013.

Nº 1.613/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.548/2013.

Nº 1.614/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.352/2014.

Proposições Não Recebidas

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

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Da Comissão de Meio Ambiente em que solicita seja encaminhado à Secretaria de

Desenvolvimento Urbano de Contagem pedido de informações sobre a realização de

estudos de impacto urbanístico e ambiental para aplicação da Lei Complementar nº

176, de 10 de outubro de 2014, e para aplicação da Lei Complementar nº 175, de 29

de  setembro  de  2014,  especificando  se  foram  atendidas  as  exigências  legais

estabelecidas no Estatuto das Cidades para alterações no plano diretor do município.

Do deputado Thiago Cota em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a comunidade de Rio Casca pelos 103 anos desse município.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Gil Pereira.

O deputado Gil  Pereira*  –  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  deputadas,

deputados, quero falar de um assunto muito caro para Minas Gerais: o nosso Rio São

Francisco.

Já houve duas audiências públicas em Minas Gerais, uma promovida pela Câmara

Federal, na cidade de Pirapora, e outra na nossa Comissão de Minas e Energia. Em

Pirapora estava presente o ministro Gilberto Occhi, o presidente da Codevasf e vários

deputados federais. Constatamos que a situação do Rio São Francisco é muito grave.
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Então, convidamos também – esteve lá presente – o ex-governador e atual prefeito

de Aracaju, João Alves, que é um grande conhecedor não só do Rio São Francisco

mas de todos os rios que estão morrendo no mundo. Ele dá o seu testemunho por

meio  de  dados  técnicos  que  mostrou  na  nossa  Comissão  de  Minas  e  Energia.

Infelizmente, se a União, o Estado e os municípios não tomarem providências, o Rio

São Francisco vai morrer.

Um dado alarmante que ele nos mostrou é que antigamente, há pouco mais de um

século, o Rio São Francisco entrava 30km no mar, mas hoje já entra 158km, tendo

peixe de água salgada. Ou seja, o rio morre pela foz, deputado Doutor Jean Freire, e

estamos  sofrendo  com  isso.  Falamos  que  está  sendo  gasto  muito  recurso  na

transposição,  mas  precisamos  gastar  muito  mais  dinheiro  com  a  revitalização,

deputado João Vítor. Em Minas Gerais temos 70% do rio, e precisamos revitalizar as

bacias, colocar recursos para saneamento básico nos mais de 200 municípios que

compõem  a  Bacia  do  Rio  São  Francisco.  Estamos  perplexos  com  os  dados

mostrados.

Várias comissões e a assessoria estão fazendo uma carta de Minas em defesa do

Rio São Francisco, porque não podemos ter  esse rio da integração nacional com

déficit de água como está no atual momento. Queremos contar com o apoio de todos

os deputados e mostrar, não só para Minas, mas por meio do Ministério da Integração

Nacional, que cuida da revitalização e da transposição do rio, e do Ministério do Meio

Ambiente, a urgência desse tema para que possamos fazer a revitalização do Rio

São Francisco.

Outro tema importante é a questão de energias renováveis. No ano passado, foi

aprovada por esta Casa uma lei enviada pelo governador Alberto Pinto Coelho que dá

a toda cadeia de energia solar, eólica e biomassa a possibilidade de instalação de

usinas solares. No dia 14 de agosto, haverá um leilão federal, e há a expectativa de

em novembro haver outro; e a Cemig e o governo do Estado farão um leilão estadual.

A energia renovável é muito importante para Minas Gerais. A Cemig tem um mapa

eólico  e  um  mapa  solarimétrico  muito  bem-feitos,  que  identificam  vários  locais,

principalmente  no  Norte  de  Minas,  onde  pode  haver  essas  usinas  de  energia

renovável.
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Estivemos  também  com  o  secretário  Sávio  Souza  Cruz,  e  quero  fazer-lhe  um

agradecimento  e aplaudi-lo,  porque ele  deu condição para  que pudéssemos,  nas

cidades de João Pinheiro e Pirapora, principalmente, ter uma usina, uma planta que

vai gerar 360MW, o que corresponde, deputado Fábio Avelar, a uma usina de Três

Marias e será uma das maiores do mundo. Se Deus quiser, o leilão será no dia 14, e

vamos entrar nessa nova etapa de energias renováveis.

Quero agradecer não somente ao Sávio, mas também ao Dr. Rômulo Ferraz, que

hoje está na Casa Civil e no Ministério Público, que nos ajudou muito; ao Dr. Carlos

André;  ao  Geraldo,  que trabalha na  Secretaria  do  Meio  Ambiente,  que conseguiu

liberar, embora dois municípios do Norte mineiro – Várzea da Palma e Francisco Sá –

tenham ficado sem essa licença,  que vamos  obter  até  o mês de novembro  para

participar desse novo leilão.

Eu e o deputado Tito Torres estivemos em Munique na semana passada, na maior

feira de energia solar do mundo, da qual participaram mais de mil  expositores. Ali

pudemos ver,  deputado Ivair  Nogueira,  o quanto estamos atrasados e o quanto o

Brasil  poderia estar à frente nessa temática. Para que tenham ideia,  o Centro de

Convenções de Munique, que é dez vezes maior do que o da Gameleira, tem 1MW

de energia, que gera energia para o centro de convenções e 380 casas. No Norte de

Minas, essa energia daria para 20 mil casas. Ou seja, realmente temos de sensibilizar

os governos federal e estadual para que se instale o mais rapidamente possível essa

tecnologia que hoje é de grande valia para todos os países. Para dar um exemplo, a

Alemanha usa 6% de energia solar e tem atualmente 40GW de energia. Isso é quase

três vezes o que gera Itaipu – e só com a energia solar, sem o sol que temos em

nosso país, especificamente em Minas Gerais e no Nordeste brasileiro. Deixo, então,

esse alerta.

Quero  agradecer  ao  presidente  Adalclever  Lopes,  que  já  autorizou  a  nossa

diretoria-geral a,  com a ajuda da Cemig, instalar painéis solares nesta Assembleia

Legislativa, que será exemplo para o Brasil, pois Minas Gerais será o primeiro Estado

a  ter  energia  solar  em  um  ente  público.  Aliás,  já  temos  um  projeto  de  lei  que

determina  que  todos  os  órgãos  estaduais  que  se  instalarem  daí  para  a  frente  –

escolas, postos de saúde, hospitais etc. – sejam dotados dessa nova tecnologia, que
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realmente  é  muito importante.  Antigamente,  seu custo  era  muito  alto,  como o  da

energia  eólica,  que  há  uns  cinco  ou  seis  anos  era  inviável,  pois  1MW  custava

R$600,00. Hoje, o custo do megawatt  é de R$120,00, o mesmo custo da energia

hidráulica. Também a energia solar já custou mais de R$600,00, mas, no último leilão,

já  estava a  R$220,00 e,  em alguns  casos,  até  R$215,00,  ou  seja,  já  está sendo

viabilizada em nosso país. Aliás, acho que no próximo leilão, no dia 14 de agosto,

teremos possibilidade de abaixar ainda mais o preço da energia solar, para podermos

ter essa tecnologia no Estado de Minas Gerais.

Na  feira,  estavam  representados  outros  estados,  como  São  Paulo,  por  seu

secretário  de Energia, Mílton Flávio,  ex-deputado e líder do governo Alckmin, que

buscava  levar  para  o  seu  estado  a  Canadian,  que  quer  se  instalar  no  Brasil;

Pernambuco, por seu senador e ex-ministro Fernando Bezerra e seu secretário de

Desenvolvimento Econômico; e a Bahia, por seu senador Walter Pinheiro, que contou

com toda a assessoria do governo do seu estado. O fato é que todos os estados

estão interessados. Minas Gerais se fez representar pelo Dr. Ronaldo, do Indi, mas,

apesar de saber que o Dr. Ronaldo é um bom técnico, achamos pouco. O Estado

deveria ter mandado uma delegação maior, com participação da Cemig, no intuito de

trazer esse benefício para Minas Gerais em primeira mão.

O  deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  –  Serei  muito  breve,  deputado.

Primeiramente quero fazer  justiça ao trabalho que V. Exa. fez como secretário  de

Desenvolvimento do Norte de Minas, o qual acompanhei bem de perto. Não tenho,

nem de longe, a expressiva votação que merecidamente V. Exa. tem na região, mas

tenho muito carinho pela região, em especial por Pirapora, por Buritizeiro, Várzea da

Palma, onde tenho alguns companheiros. Sei do carinho e do trabalho de V. Exa. e

quero  ser  testemunha  da  sua  luta  como  secretário  pela  questão  do  Rio  São

Francisco. E também da luta de V. Exa. pela questão das energias renováveis, um

tema muito caro a minha pessoa. Dediquei boa parte do meu primeiro mandato a

esse tema e, a respeito desse assunto, tive oportunidade de dialogar muito com V.

Exa.  e  com  o  governador  Alberto  Pinto  Coelho,  de  forma  que  conquistamos  um

avanço muito grande.

Estou vendo no peito de V. Exa. o broche, que também recebi, do Sindicato dos
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Enfermeiros do Estado de Minas Gerais. Quero aproveitar esses breves segundos

para comunicar a todos da categoria que estão aqui que, na semana passada, recebi

aqui o Rogério Fernandes, em nome do Feessemg, um dos sindicatos da área de

saúde da grande BH, e  que nós pedimos uma audiência pública  à Comissão de

Saúde da Casa para discutir a questão da carga horária dos profissionais da saúde.

Isso porque hoje há muitos profissionais sacrificados, que trabalham mais do que o

possível,  e  estão  lidando  com  a  vida  de  outras  pessoas.  E  muitas  vezes  nós

percebemos profissionais desse setor sendo crucificados por um erro, quando, na

verdade, o erro nada mais foi do que o excesso de trabalho e a falta de condição, às

vezes até psicológica e emocional, para atuar ali, naquele momento.

Então  eu  quero  dizer  a  todos  os  que  estão  mobilizados  aqui  na  Casa,  neste

momento – vejo que V. Exa. faz parte dessa luta também –, que já há uma audiência

pública protocolada a pedido do companheiro Rogério Fernandes, que representa um

dos sindicatos da área. Quero, portanto, convidar V. Exa. e todos os deputados para

estarmos juntos e trabalharmos na questão da carga horária da enfermagem, que tem

causado muito transtorno a esses profissionais, colocando, assim, em risco a vida de

muitas pessoas. Muito obrigado a V. Exa. pelo tempo cedido.

O  deputado  Gil  Pereira*  –  Agradeço  ao  deputado  João  Vítor  Xavier  e  quero,

realmente, falar do seu trabalho, principalmente das energias renováveis na nossa

Pirapora, Várzea da Palma, naquela região. Vamos continuar lutando. Creio que é

muito importante para gerar emprego de qualidade e também as energias renováveis.

Na questão da saúde, pode contar com o nosso apoio. Estaremos juntos. A causa é

nobre.  Os  enfermeiros  de  Minas  Gerais  realmente  merecem  esse  apoio  da

Assembleia Legislativa.

Quero dizer também, para encerrar, que tivemos a grata satisfação, nessa viagem,

de contar com a parceria dos senadores, como eu disse, Fernando Bezerra e Walter

Pinheiro,  que  vão,  em  Brasília,  junto  à  Associação Brasileira  da  Energia  Solar  –

Absolar – trabalhar para que o governo federal isente também o PIS e o Cofins dessa

energia que é importante para o nosso estado e para o nosso país. Temos de baixar

os custos ao máximo para que essa tecnologia seja viável, principalmente no Norte

Jequitinhonha e Mucuri, e esteja enquadrada.
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Quero finalizar, presidente, dizendo da minha alegria e parabenizando o Fernando

Coura, presidente do Ibram, que foi eleito por mais um mandato de dois anos, para

podermos ter, agora, definitivamente, o marco regulatório, cujos recursos tanto fazem

falta para as cidades mineiras, para o Estado de Minas Gerais, como para o Estado

do Pará, mas principalmente para nós. Creio que o Fernando Coura está fazendo um

belo trabalho, e agora vamos poder concretizar a questão do marco regulatório.

Obrigado,  presidente  Hely  Tarqüínio,  a  quem,  mais  uma  vez,  parabenizo  pela

condução dos trabalhos, e, da mesma forma, o nosso 1º-secretário Ulysses. Muito

obrigado a todos.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Felipe Attiê.

O  deputado  Felipe  Attiê  –  Sr.  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  grande

companheiro do Alto Paranaíba, que, na presidência desses trabalhos, tanto honra

esta  Casa  de  leis;  deputados,  agentes  penitenciários,  professores  e  todos  os

presentes, ao adentrarmos esta Casa tivemos a preocupação de permanecer  nas

comissões com as quais tínhamos afinidade e de cujo tema tínhamos conhecimento.

Por sorte, conveniência e, é claro, apoio dos colegas, fomos incluídos como membro

da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Ontem, pela manhã,  recebemos aqui,  numa reunião,  o secretário  de Estado de

Fazenda  prestando  contas  das  finanças  do  Estado  e  o  subsecretário  de

Planejamento.  Ora,  a  discussão  é  antiga.  Acabaram  politizando  um  tema  que  é

técnico e financeiro, mas fundamental,  porque dinheiro é que faz tudo no Estado.

Refiro-me à questão orçamentária. Orçamento é uma previsão de gastos, algo que

pode ser realizado ou não. Caixa do Estado, ou seja, dinheiro que entra todo mês é

outra coisa. Às vezes, há muito orçamento, mas não existe dinheiro. Em orçamento,

pode-se fixar a receita em tanto ou três mais tanto ou quatro vezes mais tanto. Pode-

se errar ou acertar essas previsões. Orçamento não é o mundo real do caixa e do

ordenamento da despesa; é diferente.

Primeiro cometeram o absurdo de engolir o que foi feito na Assembleia de Minas. O

governo atual impediu a votação do orçamento no ano passado. Talvez o secretário

de Fazenda tenha dado essa sugestão ou quem quer que seja do governo. Pararam
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o  Estado  por  três  meses.  O  Estado  ficou  sem  orçamento,  só  nos  duodécimos,

despesa de capital. Fizeram uma economia muito grande: não tamparam os buracos

das estradas, não tocaram o fórum de Uberlândia. Com essa falta  de orçamento,

todos os Poderes pararam. Chegando aqui, indignei-me com isso e lutei. Vimos que

jogaram  uma  isca  para  a  oposição  morder.  O  que  era?  Nós  sermos  contra  o

orçamento porque queriam fazer uma emenda no orçamento e a fizeram. Tivemos de

pegar a Constituição da República e comer, engolir a seco, porque o orçamento não

poderia ser modificado. Fizeram uma emenda e criaram um déficit. Qual foi o objetivo

de criar o tal chute desse déficit de R$7.200.000.000,00? Dois objetivos. Primeiro, ter

uma  desculpa  imediata  para  não  atender  às  promessas  de  campanha  do  atual

governo,  que  foram  enormes  e  custam  bilhões  e  bilhões  de  reais.  Segundo,

desconstruir  o  governo  anterior,  já  preocupados  com  a  reeleição  de  2018.

Infelizmente temos de acabar com a reeleição no Brasil. Isso é um mal, um câncer.

Em vez de administrar os seus quatro anos de governo, o governante pensa, já desde

o primeiro minuto, em ficar oito anos e age de forma a ganhar os votos.

Números são coisas exatas. Ontem ouvimos a exposição do secretário de Fazenda.

Ele disse que se encontrava ali  nas suas mãos a LDO deste ano,  assinada pelo

governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e pelo seu secretário de

Planejamento, Helvécio Magalhães. Como o secretário diz, na LDO, na pág. 33, está

escrito: “Anexo I – Metas Fiscais – Avaliação do cumprimento das metas fiscais do

exercício anterior” – ou seja, do exercício de 2014, último ano do governador Alberto

Pinto  Coelho,  que  terminou  em  31  de  dezembro  à  meia-noite.  Veremos  o  que

Pimentel,  Helvécio e seus técnicos dizem sobre o governo no ano passado.  Está

aqui, ou seja, inicia-se na seguinte frase da pág. 34, da LDO deste ano, que está aí

agora para ser votada por V. Exas. até o mês de julho. (– Lê:)

“A conjuntura econômica brasileira em 2014 apresentou um cenário complexo, com

sinais de recessão, assim como no panorama mundial, em que também houve piora

do clima econômico e o quadro continua incerto” – perigoso e recessivo. “Entre os

desafios, o Brasil enfrentou o convívio com uma inflação alta” - ascendente. “No plano

federal, a taxa de juros foi aumentada, provocando recessão. No plano das finanças

estaduais, 2014 foi um ano desafiador” – Pimentel e Helvécio –, “com repercussão do
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clima  de  instabilidade,  estendendo-se  sobre  as  contas  públicas  de  Minas,

contribuindo para um processo de fragilização dos resultados fiscais”.

Está na página 35 da LDO deste ano, que será votada daqui a 30 dias: “O superávit

primário  alcançado  pelo  Estado  de  Minas  Gerais  foi  no  montante  de

R$1.030.900.000,00,  correspondendo  a  0,02%  do  PIB  nacional  realizado,  porém

44,56% inferior à meta. Embora a contribuição estadual tenha sido positiva no que diz

respeito ao resultado primário consolidado atingido em 2014, as estatísticas do Banco

Central do Brasil – Bacen – registram a participação dos estados” – brasileiros: São

Paulo, Paraná – “com um déficit primário de R$13.246.000.000,00”. São Paulo teve

R$2.000.000.000,00 de déficit  na conta. Rio de Janeiro, Paraná e Minas, segundo

vocês,  tiveram um superávit  de R$1.000.000.000,00. Está na página, assinado na

LDO que vocês fizeram.

Agora,  Sr.  Presidente,  isso  põe  um  fim  a  esse  plano.  Temos  de  entender  que

dinheiro não dá em árvore. Políticos, às vezes, acham que dinheiro dá em árvore,

mas não dá. Sou economista – infelizmente ou felizmente – e sei como se comporta

uma receita em um processo como esse que estamos encaminhando. Veja bem o

que está acontecendo com as contas de Minas Gerais. Houve um crescimento da

receita tributária. O que é isso? ICMS, ITCD, IPVA e o Imposto de Renda Retido na

Fonte  são  as  quatro  receitas  tributárias.  Elas  cresceram  3%  de  forma  nominal.

Quando você pega os 3% que elas cresceram em relação a janeiro, fevereiro, março

e abril de 2014, vê que cresceram 3% nominal, mas caíram 5,5%, se considerarmos

uma inflação de 8,5%. E elas não caíram mais porque o aumento da gasolina, das

comunicações e de uma série de setores da energia elétrica disparou, o que fez com

que crescessem 3%. Do contrário, elas teriam caído de forma nominal e muito mais

de forma real  do que os 5,5% de queda que houve na receita.  Isso já  vai  gerar

dificuldades para o governador pagar a folha dos servidores a partir do mês de julho,

quando acaba a receita do IPVA. Percebo que são dificuldades sérias.

Não sou o governo e posso alertá-los para essa questão. O pior de tudo não é isso.

Se existe o tal déficit, perguntei ao secretário qual era a razão. Ele me respondeu:

“despesa  com  o  pessoal”.  O  secretário  de  Fazenda  Afonso  Bicalho  veio  aqui  e

confirmou,  em  público,  que  o  grande  problema do  Estado  de  Minas  Gerais  é  a
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despesa de pessoal, que está elevada e provocando o déficit. Não são os juros da

dívida  pública,  não  é  reforma  de  estrada,  não  é  conserto  de  presídio,  não  é

construção de hospital.  O grande déficit  são os R$40.000.000.000,00 de folha de

salário  deste  ano.  São  R$40.064.000.000,00.  Ele  confirmou  isso.  Falei  para  ele:

Secretário, ensine-me, então, qual mágica é esta. Se o senhor está dizendo que há

déficit em Minas Gerais e que esse déficit é ao futuro – porque ainda vai ser apurado,

repito, no primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril, de 2015, pois houve

um superávit  de R$800.000.000,00,  e esse déficit  virá –,  como, se o senhor está

sabendo que está com dificuldades para pagar a folha de pagamento a partir de julho,

o senhor está concedendo, por exemplo, aumento da ordem de R$800.000.000,00

para implementar o plano de cargos, o plano de carreiras novo, que vai equipar ao

piso nacional dos educadores? Ele não me respondeu. São R$800.000.000,00, este

ano;  R$1.700.000.000,00,  no  ano  que  vem;  R$3.000.000.000,00,  em  2017;  e

R$4.000.000.000,00,  em 2018,  só  para a  educação,  fora se der  aumento  para  o

pessoal  que merece também.  O aumento  da  educação é  merecido  e  devido.  Se

forem  dar  para  os  agentes  penitenciários  e  os  demais...  Só  para  a  educação

ocasionaria esses aumentos – R$800.000.000,00 este ano. São dados que a própria

secretaria enviou, não sou eu que estou inventando. Isso está no anexo do projeto.

São  R$800.000.000,00  este  ano,  R$1.700.000.000,00  no  ano  que  vem,

R$3.000.000.000,00 no outro ano e R$4.000.000.000,00 no último ano. Isso se não

houver reajuste do piso nacional da educação, porque aí o aumento é maior ainda, e

essas contas ficam pequenas.

Mas um Estado que não está arrecadando. (– Manifestação nas galerias.) Gente,

ninguém votará contra o projeto de vocês.

Antes aplausos ou vaias  fizessem um mais um serem três.  Eu ficaria satisfeito,

porque aí  poderíamos  dar  aumento  a  todo o  mundo à  vontade.  Mas o que está

acontecendo aqui é o seguinte – há um economista, chamado John Maynard Keynes,

que fala bem sobre isto:  déficit  é  algo  ex post,  que vem depois.  Vindo depois,  o

tamanho desse déficit não existe agora e não existia em 31 de dezembro, quando

terminou o  nosso governo,  à  meia-noite.  Se há déficit,  quem está aumentando a
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despesa não somos nós, o nosso governo já terminou; é o governo de vocês. Então

assumam o ônus de haver déficit e de dar o aumento.

Sr. Presidente, estamos aqui querendo dar segurança. Não queremos que amanhã

as  coisas  em  Minas  Gerais  degringolem,  como  no  Rio  Grande  do  Sul,  cujo

governador  falou:  “Vou  parcelar  o  pagamento  dos  salários  dos  servidores”.  Não

queremos o parcelamento nem o atraso dos salários. Como membro da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária,  a nossa preocupação é alertar  o governo

para  o  risco  que  está  correndo  neste  momento.  É  perigoso,  porque  a  economia

mundial está instável, a Europa e os Estados Unidos não se recuperaram ainda, e,

como diz a Folha de S.Paulo, os investimentos em Minas Gerais despencaram. Não

sou  eu  que  está  dizendo  isso,  está  na  Folha  de  S.Paulo de  ontem.  Os  nossos

investimentos  despencaram, e  as  coisas  não estão  caminhando da melhor  forma

possível.

Então, Sr. Presidente, estamos alertando os Srs. deputados para isso. Tenho pouco

conhecimento  do  Estado,  lógico,  porque  cheguei  aqui  em  fevereiro,  mas  tenho

estudado  as  contas  públicas  e  procurado  me  informar  e  aprender.  Eu  tinha  a

especialidade das contas públicas na minha cidade de Uberlândia e avisei ao prefeito,

com  bastante  antecedência,  desde  março  do  ano  passado,  que  ele  quebraria  a

prefeitura, como quebrou. Quando eu falava isso lá, a bancada dele dizia que isso era

invenção de crise, invenção de internet, que as coisas não são assim. Dito e feito. A

situação lá é terrível. Avisei que teríamos um cenário recessivo. Se houver uma crise

mais aguda ou um desarranjo qualquer internacional, o governador corre o risco de

não ter dinheiro para honrar o compromisso da folha de pagamento. Ele tem que

pensar nisso com muita atenção e cuidado, pois não queremos voltar a esse tempo.

Queremos, sim, que ele consiga dar  os aumentos e governar,  mas o momento é

sério.  A gestão que o PT vem fazendo é arriscada, temerária e se assemelha, no

mundo das finanças, a nos assentarmos diante de uma mesa de jogo, de uma roleta

e ficarmos apostando: “apostarei no 13, vermelho, e vai dar”. Ou seja, contarei com a

melhoria da economia e com uma série de coisas. Não podemos aceitar isso.

Então quero registrar que temos... (– Manifestação nas galerias.)

O deputado Rogério Correia coloca a claquete dele para nos vaiar, num discurso
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técnico.  É  um  negócio  incrível.  Deputado  Rogério  Correia,  V.  Exa.  coloca  sua

claquete,  e  este  é  um discurso  técnico para  alertar  o governo sobre  o  que pode

ocorrer. Nós, da oposição, queremos o bem de Minas Gerais. Votamos o orçamento,

votaremos o aumento dos professores, com certeza, mas não podemos deixar de ter

o direito de fazer aqui o contraditório e de alertar para os perigos e problemas.

Sr. Presidente, veja bem, nada melhor que um dia após o outro. Matemática é algo

exato. Vamos ver se estão errados os nossos avisos e recomendações ao senhor

governador,  ao  secretário  de  Fazenda  e  aos  senhores  parlamentares  da  base  a

respeito da enorme dificuldade financeira pela qual  o Estado de Minas Gerais  vai

passar. Vamos ver se esse humilde deputado está errado. Se eu estiver errado, vou

subir aqui e dar o braço a torcer. Deus queira que esteja, porque queremos o bem de

Minas Gerais. Mas a gestão é temerária, perigosa, arriscada, e vai acabar com as

finanças públicas do Estado de Minas Gerais da forma como vocês estão fazendo.

Muito obrigado.

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

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, deputados, deputadas, público

que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  boa  tarde.  Quero  cumprimentar  os

trabalhadores  da  educação  que  se  fazem  presentes  nas  galerias  e  os  agentes

penitenciários  e  socioeducativos.  Quero  dizer  aos  agentes  penitenciários  e

socioeducativos que estamos próximos de dar um passo importante na solução desse

impasse,  dessa situação fragilizada que diz  respeito  ao lapso temporal  da  Lei  nº

18.185, de 2009. O Projeto de Lei nº 1.660 já se encontra na pauta para discussão e

posterior  votação.  Quero  tranquilizá-los  porque  estamos  empenhados.  Assinei

requerimento com o deputado Durval Ângelo, líder do governo, para que o projeto

entrasse em regime de urgência. Também solicitamos audiência pública, na semana

passada, para tratar desse projeto e solicitamos que houvesse celeridade ao tramitar

por todas as comissões. Ele está, hoje, pronto para votação em Plenário em 1º turno.

Presidente, feitas essas considerações, queria manifestar aqui, especialmente aos

trabalhadores da educação, uma preocupação quanto ao conteúdo da PEC nº 35,

que contará não só com meu apoio, mas também com a minha liderança junto aos

meus pares, para que tenha uma tramitação o mais rápida possível. Não posso deixar
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de frisar uma preocupação. Há dias estamos preocupados com o conteúdo do texto,

que pode trazer  prejuízos.  Quero  que os  trabalhadores  da  educação fiquem bem

atentos ao texto da Proposta de Emenda à Constituição nº 35, para não terem de

fazer  depois  mobilizações infindáveis  para corrigir  um erro que pode ser corrigido

neste momento. Que erro é esse? Estamos mudando, Sr. Presidente, de um regime

de  pagamento  de  subsídio  para  vencimento  básico,  trazendo  com  isso  todas  as

vantagens pessoais  que cada servidor tem e adquire ao longo do tempo,  na sua

carreira, seja em que cargo estiver na Secretaria de Educação. Quando da mudança,

em 2010, para o modelo de subsídio, fez-se o somatório do vencimento básico e das

vantagens individuais, que passou a ser chamado de subsídio.

Concederei aparte ao deputado Durval Ângelo, mas preciso concluir, para que eles

entendam o que está por vir e, inclusive, tenham oportunidade de solicitar a V. Exa.,

ao deputado Rogério Correia e aos demais líderes desta Casa a correção do texto em

tempo hábil. Porque aprovar a PEC não é simples. São 48 votos a favor, em 2 turnos.

Portanto a matéria de quórum mais qualificado que tramita nesta Casa.

A proposta atual deixa clara a interpretação de que, quando houve a transformação

de vencimento básico em subsídio, em 2010, muitos, na hora em que retornarem à

condição  de  vencimento  básico,  vão  querer  saber  onde  estão  seus  quinquênios

novamente e suas vantagens individuais. Ocorre que, com a reforma administrativa

em 2003, houve o fim do chamado quinquênio. Em 2010, houve a transformação em

subsídio. Da forma como o texto da PEC se encontra – e ele está aqui comigo —, ele

deixa uma interpretação, impede e dificulta que o direito aos adicionais, quinquênios

futuros previstos nos arts. 128 e 129, tenham aplicação prática. E essa é a única

interpretação possível que está na PEC hoje. Ou seja, não podemos dizer ao servidor

que  estamos  fazendo o  melhor,  vamos  votar  o  que é  melhor  para  o  servidor.  O

servidor da educação espera, há muito tempo, que volte o modelo de vencimento

básico e, voltando a esse modelo, traga consigo todas as suas vantagens pessoais

que se adquire com o tempo.

Entre a reforma administrativa de 2003 e o tempo de 2010 a 2015, há um lapso

temporal  em que os próprios artigos da Constituição do Estado,  na aprovação da

reforma  administrativa  em  2003  e  na  transformação  do  vencimento  básico  das
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carreiras em subsídio, adquiriram um formato de texto que, se votarmos a PEC no

modelo em que se encontra e levando em conta o lapso temporal, trará prejuízos aos

próprios  servidores  da  educação  em  relação  a  quinquênios  no  pós-reforma  e  na

transformação em subsídio.

Já  fizemos  esse  alerta,  mas  vamos  fazê-lo  novamente  na  comissão,  porque  é

impossível fazer todo esse esforço, mobilizar toda a Casa e depois o servidor dizer:

“Deputado,  eu  tinha  X  quinquênios  e  poderia  ter  mais.  Então,  com  esse  tempo,

retorno ao modelo anterior, mas não poderei contar com meus quinquênios, com meu

trintenário?”. Por isso temos de estar atentos pra que, se o governo quer fazer algo

que traga verdadeiramente o benefício a esses servidores, seja algo que não tenha

qualquer interpretação dúbia e que o servidor tenha a clareza de que seus direitos

serão respeitados.

O deputado Durval Ângelo (em aparte) – Deputado Sargento Rodrigues, entendo

tanto a preocupação de V. Exa. como a preocupação do deputado Felipe Attiê, cuja

pessoa já admirava como vereador,  mas sou relator dessa matéria e me sinto no

dever  de  vir  a  este  Plenário  publicamente  fazer  um  esclarecimento.  Primeiro,  o

discurso  anterior  do  deputado  Felipe  Attiê  tentou  defender  o  governo  anterior  e

levantou um monte de alertas no momento em que estamos nos preparando para

votar o aumento dos professores, dizendo que isso pode quebrar o Estado. Contudo,

na realidade, devemos ver educação como investimento.

Deputado, também respeito a preocupação de V. Exa. Mas deixe-me dizer, não sou

só um legislador e deputado experiente há 21 anos nesta Casa. Sou professor da

rede estadual de ensino há 34 anos. Quem acabou com os quinquênios de todos os

professores e trabalhadores da educação que entraram no Estado depois de 2003 foi

Aécio Neves. Depois, quem acabou com os quinquênios? Eu tinha seis quinquênios

em 2010. Apresentei requerimento como não optante pelo subsídio. Quem impôs o

subsídio foi o governador Anastasia. Ele engoliu meus seis quinquênios.

Tive uma preocupação em relação à lei. O que inseri na PEC? V. Exa. pode votar

como uma pessoa que se preocupa com a questão dos servidores, pois sempre foi,

nesses 17 anos, um deputado que se preocupa. Eu desconstitucionalizei a questão

do quinquênio. V. Exa. sabe que não podemos deixar essa questão a mercê de ações
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judiciais. Para a negociação de direitos por tempo de serviço, temos a Adeeb, criada

no atual governo. Ela continua em aberto para ser discutida. O Sind-UTE sabe disso.

Completo  agora,  no  final  do ano,  meu sétimo quinquênio.  Se imaginasse que eu

tivesse  todos  esses  aumentos  agora  e  deixasse  a  conta  dos  sete  quinquênios

anteriores em relação ao governo que assume, talvez o Felipe Attiê tivesse razão.

Como  relator  dessa  matéria,  como  deputado  e  legislador  experiente,  como

professor há 34 anos, quero dizer a V. Exa. que podem votar com segurança. Esses

senões chegam aqui quando nos preparamos para votar a salvação da educação no

Estado. Não é hora de levantar essas preocupações.

O deputado Sargento Rodrigues – Deputado Durval Ângelo, da mesma forma que

V. Exa. é um deputado experiente, também o sou porque aqui já estou há 17 anos.

Por  questão  de  coerência,  não  votei  o  fim  do  subsídio.  V.  Exa.  sabe  disso.

Acompanhei  a  posição  do  Sind-UTE  e  defendi  os  professores  com  a  mesma

autonomia que sempre tive em qualquer governo.

Não sou professor, mas advogado, deputado Durval Ângelo. O relatório que V. Exa.

elaborou, no Ato das Disposições Transitórias, é muito claro. Os arts. 112 e 113 não

dão garantia aos educadores. Não sigo aqui a linha do deputado Felipe Attiê,  por

quem tenho respeito e admiração. O foco da minha preocupação não é se o governo

terá dinheiro para pagar  ou não. Se o governo está mandando a esta Casa uma

proposta  para  fazer  um  reajuste  necessário  para  os  servidores  da  educação,  o

governo  tem  de  ter  a  responsabilidade  de  ter  o  dinheiro  em  caixa.  Parto  desse

princípio. Não vou questionar se o governo tem ou não tem dinheiro em caixa, até

porque qualquer servidor público amanhã pode ingressar em juízo, porque esse é o

trabalho dele. Ele suou, trabalhou e tem o direito.

Qual a preocupação, deputado Durval Ângelo? V. Exa. me perdoe, mas V. Exa. não

é do ramo. V. Exa. talvez não tenha conseguido fazer uma aplicação do direito em

sua plenitude, conjugando Atos das Disposições Transitórias, da forma que ela deve

ser aplicada e o que está no texto da PEC. Afirmo aos trabalhadores da educação, o

texto, do jeito que está, traz prejuízos aos professores, aos educadores, e isso é ruim.

Agora, se os professores entenderem que não traz prejuízo, amanhã, no momento

que esse texto for  aplicado nas carreiras deles, eles vão correr aqui e pedir  para



1238
____________________________________________________________________________

alterarmos a Constituição do Estado novamente. Precisarão pedir à Assembleia para

alterá-la. Aí, gente, é muito difícil. Não é fácil aprovar uma PEC nesta Casa. Se temos

condições, já que ela ainda não foi votada em 1º turno, de fazer sua correção, por que

não fazê-la? Por que deixar que os trabalhadores lá na frente tenham de lutar e brigar

novamente e fazer mobilizações infindáveis? Esse é o formato. Da forma que V. Exa.

relatou, a interpretação, o estudo que fizemos sobre a matéria traz, sim, prejuízos.

Nesses lapsos temporais de 2003, 2010 e 2015, vários trabalhadores da educação

alcançaram  novos  quinquênios  ou  completaram  o  chamado  trintenário.  Cada

quinquênio tem um valor adicional sobre o vencimento básico, e o trintenário também.

Senhoras e senhores da educação, essa PEC diz respeito somente a vocês, não

diz respeito a outros profissionais,  portanto está aí a preocupação que tivemos, e

mantivemos a nossa linha, mantivemos a coerência. Falo na maior tranquilidade do

mundo: eu estava na base do governo anterior e votei contra o governo, votei a favor

dos  trabalhadores  da  educação,  porque  tinha  consciência,  porque  o  senador  da

República Cristovam Buarque, que é do meu partido, é o autor da Lei nº 11.738, que

trata  do Piso Nacional  da  Educação.  Eu não iria  contrariar  o  senador,  que é tão

querido no meio de vocês e tão querido por todos os brasileiros. Portanto, esse texto,

do jeito que está, traz, sim, prejuízo para os trabalhadores da educação.

São essas as minhas colocações, presidente.

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

O deputado Rogério Correia – Deputado Adalclever, presidente da nossa Casa, em

sua pessoa quero cumprimentar todas as deputadas e os deputados presentes.

Hoje  vamos  votar  dois  projetos  importantes,  e  eu  queria  saudar  os  que  serão

beneficiados por eles: as professoras, os professores, os trabalhadores da educação

e  os  agentes  penitenciários  presentes.  Em  primeiro  lugar,  queria  tranquilizar  os

trabalhadores da educação, porque essa PEC foi analisada pelo sindicato e por todos

nós. É evidente que não deixaríamos aprovar alguma coisa que desse prejuízo aos

trabalhadores da educação. Vou tranquilizá-los.

Apesar da boa intenção do deputado Sargento Rodrigues, é preciso fazermos uma

retrospectiva  histórica.  Na  verdade,  os  professores,  deputado  Rodrigues,  já  não

recebem quinquênio,  biênio,  trintenário  desde Aécio  Neves,  lembram-se? Quando
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Aécio Neves cortou isso, em 2003. Isso para os novatos, que entraram em 2003.

Para os antigos, foi o Prof. Anastasia quem cortou, com o subsídio aprovado aqui,

que engoliu o quinquênio, o biênio, o trintenário, lembram-se? Não há nenhuma perda

com a PEC agora, pelo contrário. Até porque, bem lembrado, ninguém perde o que já

não tem, ninguém perde o que os tucanos já tiraram, estão se esquecendo disso. O

que está sendo feito agora é estabelecer uma nova lei e uma nova carreira que seja

justa.  É  sobre  essa  carreira  e  essas  novidades  que  temos  muito  a  comemorar,

embora isso não seja tudo.

Concordo com o deputado Felipe Attiê um pouquinho. É verdade que isso é caro,

vai  custar  muito  ao  governo  do  Estado,  mas  o  governo  sabe  que  isso  custa

R$4.000.000.000,00,  mas vai  pagar.  É  o  custo  do compromisso com a educação

pública  em  Minas  Gerais,  é  o  custo  da  prioridade,  é  o  custo  do  investimento  na

educação, mas é um grande esforço do governador e uma grande vitória do sindicato,

que  soube amarrar  muito  bem essas  conquistas.  Já elogiei  aqui  o  Sind-UTE por

intermédio da  Profa.  Beatriz  Cerqueira,  que está hoje conosco,  aliás  assistindo à

votação.

São tantas as vantagens que não sei se conseguirei dar aparte a todos. Quais são

essas vantagens? A primeira delas é a garantia do piso para a jornada existente na

carreira. Isso significa que o subsídio acabou. A partir  de agora fica estabelecido o

piso na carreira para jornada de 24 horas semanais, e não de 40 horas. Eles diziam

que cumpriam o piso com jornada de 40 horas, mas não, é com a jornada real, aquela

que vocês enfrentam, de 24 horas.

A segunda vantagem é que o subsídio imposto a 150 mil trabalhadores acabou,

mesmo porque eles fizeram isso de forma contrária a todos aqueles que optaram pelo

vencimento básico.

A terceira é a garantia, pela primeira vez na história – como dizia o companheiro

Lula, “pela primeira vez na história de Minas Gerais” –, de reajustes anuais do piso,

conforme o reajuste nacional da categoria. Anuncio essa nova conquista que surgiu

no segundo turno. O que está na lei não será mais para 2018 ou até 2018, e sim para

sempre. Enquanto existirem os reajustes nacionais, os trabalhadores terão reajustes

também. O deputado Durval Ângelo leu uma tabela de reajustes concedidos pelos
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tucanos. Para vocês terem ideia, em 2012, deputado Cabo Júlio, o reajuste nacional

foi de 22,2%, sendo que aqui em Minas foi de 5%; em 2014, o reajuste nacional foi de

8,32%, sendo que aqui foi de 0%. Então, não houve reajuste em Minas, conforme o

nacional. Vejam que ganho extraordinário é a garantia desse reajuste agora!

A quarta vantagem é que as conquistas valem para as oito carreiras da educação, e

os reajustes são os mesmos. E aqui se incluem todos os aposentados, os servidores

da Lei nº 100, os designados, enfim, todos os trabalhadores da educação. Dentre

outras  conquistas,  listamos:  anistia;  alimentação  –  obrigação  do  governo,  mas  o

governo  passado  punia  as  professoras  e  cantineiras,  não  deixando  que  se

alimentassem  nas  escolas,  então,  resgata-se  aqui  a  dignidade  das  professoras;

nomenclatura  dos  técnicos,  que  passarão  a  se  chamar  técnicos  em  educação  –

reivindicação  feita  pelo  sistema das  SREs  e  SEEs;  certificação  para  analistas  e

técnicos  em  educação  e  ATBs;  os  vice-diretores  ganharão  40%,  assim  como os

diretores;  os  diretores  apostilados,  a pedido da Adeomg, terão a possibilidade de

optar pela dobra do salário mais 50% – as nossas companheiras mais antigas terão

esse benefício incorporado no parecer;  além disso,  os profissionais  que dão aula

facultativa  também  terão  reajuste  garantido  em  tabela,  conforme  estabelece  o

próximo substitutivo a ser votado.

Já anunciamos também uma série de acordos para os professores da Lei nº 100.

Dentre  eles  estão:  possibilidade  de  aposentadoria  para  quem  tiver  o  tempo  até

dezembro;  os  ajustados  e  adoecidos  podem  aposentar-se  pelo  Ipsemg;  garantia

completa  do  tempo de serviço  para  aposentadoria.  Analisaremos  a  designação a

partir do tempo de serviço, bem como a contagem do tempo para efeito dos próximos

concursos.  Isso  deve,  pelo  menos,  minimizar  a  situação  deixada  pelo  governo

anterior.

A partir  de  agora,  com  esse  projeto,  os  professores  sabem  que  terão  carreira

estabelecida. Agrega-se a todas as vantagens o descongelamento da carreira a partir

de setembro. Os professores T1 e T2 passarão para a licenciatura plena.

Vou falando e vou lembrando. São muitas as conquistas.  Comparar tudo isso à

época do subsídio? Perdoe-me o deputado Sargento Rodrigues, mas V. Exa. não é

do ramo, não entendeu as conquistas obtidas pelos trabalhadores da educação. Nem



1241
____________________________________________________________________________

tudo está no projeto. O governador deixou para o ano que vem o compromisso de

nova  tabela  para  a  superintendência  de  ensino  e  a  Secretaria  de  Estado  de

Educação.

Tudo que foi  dito  vale para todos,  mas o reajustamento  e a  melhora da tabela

ficaram como compromisso do governador para o ano que vem. Gostaríamos que

fosse  agora,  mas  há  também  um  compromisso  de  que  haverá  para  esses

trabalhadores uma compensação na tabela, que se defasou muito durante o tempo

em que os tucanos governaram Minas Gerais.

Podem ficar tranquilos: o que está sendo aprovado aqui é fruto de acordo feito com

o  sindicato  da  categoria.  Nesse  sentido,  resgata  também  algo  fundamental:  a

confiança entre governo e educação para que a melhora do sistema de ensino ocorra.

Os  pais  e  os  alunos  terão  garantia  de  que  os  professores  serão  tratados  com

dignidade e agora têm autoestima muito reforçada. Com certeza, isso nos ajudará

muito.

Quanto aos agentes penitenciários, quero dizer que todos os agentes do concurso

de  2012  foram  chamados,  bem  como  todos  os  excedentes,  sem  que  houvesse

demissão por este governo Pimentel de nenhum agente penitenciário. Agora, haverá

dois anos a mais para possibilitar concurso e finalizar as etapas do concurso de 2013.

Essa prorrogação está sendo feita conforme compromisso que fizemos ano passado.

Ressalto que o deputado Cabo Júlio nos ajudou muito.

Quero  dizer  a vocês,  que estão aqui  hoje:  que diferença,  chegar  à  Assembleia

Legislativa, escutar, analisar e sentir que foram respeitados e vão obter conquistas...

Ainda bem que teremos a chance de votar um projeto desse tipo.

Queria  conceder  aparte  ao  deputado  Cabo  Júlio,  membro  da  Comissão  de

Segurança Pública, e depois ao deputado Paulo Lamac, presidente da Comissão de

Educação.

O deputado Cabo Júlio (em aparte)* – Quero cumprimentar os professores por essa

luta. Não há conquista sem luta. Também cumprimento os nossos agentes, que estão

lutando por isso. Quero fazer rapidamente um resgate.

No  ano  passado,  depois  das  eleições,  havia  em  andamento  um  concurso  dos

agentes,  o  concurso de 2012.  O que o governo anterior  fez?  Passada a  eleição,
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chutou o balde; para poder  nomear os colegas do concurso de 2012,  começou a

demitir  os  contratados.  Demitiram até meninas grávidas.  Elas  eram contratadas e

foram demitidas. O que aconteceu com isso? O governador Pimentel nomeou uma

comissão  para  ficar  à  frente  nesse  período  de  transição.  Eu  disse  claramente:

empurrem o problema para 1º de janeiro. Vamos nomear todos do concurso de 2012

sem demitir  nenhum contratado.  Nomearam todos os excedentes do concurso de

2012,  e  não  demitimos  nenhum  contratado.  Mas  agora  temos  um  problema:  os

contratados,  principalmente os socioeducativos, a partir  do dia 16 de junho,  terão

seus  contratos  começando a  expirar.  Os  que estão  durante  o  concurso  somente

tomarão posse a partir de fevereiro. É mais que justo prestigiar uma turma que está

há mais de 15 anos segurando o sistema nas costas. Eles estão segurando o sistema

sem  ter  direito  a  nada,  sem  poder  falar:  “Eu  gostaria  de  trocar  de  turno”,  pois

ouviriam: “Então, eu o demito”. A demissão era unilateral. Nossos colegas não podiam

ter direito a ter direito a nada.

Bem. Foi feita uma mobilização. Nosso líder Durval Ângelo me encarregou de fazer

essa interligação. Eu disse a eles que o nosso governo cumpriu na íntegra tudo que

prometeu:  mandar  em  regime  de  urgência  um  projeto  para  a  Assembleia.  Esse

projeto  veio,  foi  aprovado  em  todas  as  comissões,  e  hoje  vamos  aprovar  a

prorrogação para esses colegas, com o compromisso do governo de abrir um novo

concurso após o de 2013, dando aos colegas que já estão no sistema – eu expliquei

isso  a  eles  –  a  condição de participarem do próximo concurso.  A vocês,  que  se

mobilizaram, parabéns por essa luta.  Parabenizo tantos  os professores quanto os

agentes. Parabéns a vocês.

O deputado Rogério Correia – Obrigado, deputado Cabo Júlio.

O  deputado  Paulo  Lamac  (em  aparte)*  –  Obrigado,  deputado  Rogério  Correia.

Quero  parabenizá-lo  por  suas  colocações.  V.  Exa.  foi  muito  feliz  em  todos  os

sentidos. Vou dividir o tempo que nos resta com o Professor Neivaldo. Algo que me

deixa realmente satisfeito é a gente perceber o espanto, até, das pessoas que ainda

se ressentem da saída do modelo anterior, do governo do nosso estado. Elas ficam

espantadas  com algo  que  toda  a  população  espera,  mas  a  que  Minas  não  está

habituada: prioridade para a educação. Realmente, educação custa caro, isso é algo
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de que temos de ter clareza. Há certas economias que se fazem que custam muito

caro e depois vão custar mais caro ainda.

Economizar na educação é a condenação para a perspectiva do futuro do Estado.

Se  hoje  os  investimentos  em  Minas  caem,  com  certeza  é  porque  o  Estado  não

privilegiou adequadamente a formação dos mineiros. Certamente essa é uma das

causas da queda de competitividade,  da percepção que se tem do nosso estado.

Temos  aqui  hoje  essa  realidade.  Realmente  o  Estado  investirá  recursos,  mas  a

educação é o único investimento com retorno garantido para um estado e para um

país. Estamos vivendo um momento de priorização da educação.

Quero  parabenizar  os  agentes penitenciários  e  parabenizar,  com muita  força,  a

gestão do governo do Estado de Minas Gerais, que está mostrando que é possível,

de maneira responsável e séria, privilegiar e deixar em primeiro lugar a educação.

Parabéns, deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Obrigado, deputado Paulo Lamac.

O deputado Professor Neivaldo (em aparte) – Obrigado, deputado Rogério Correia.

Para  nós  também  é  motivo  de  orgulho.  Como diz  meu  próprio  nome,  Professor

Neivaldo,  professor  da  rede  estadual,  também  do  Sind-UTE.  Fui  presidente  do

sindicato em Uberlândia e região por três mandatos, e há anos estamos nessa luta.

Hoje estamos num momento histórico. Temos um projeto de lei para ser aprovado que

acaba com o famigerado subsídio. Chega; fim de subsídio. Temos agora oportunidade

de ter o piso salarial profissional nacional, temos o descongelamento das carreiras,

paridade  para  os  aposentados,  valorização  de  forma  igualitária  para  todas  as

trabalhadoras e trabalhadores da educação. Não somos apenas professores. Auxiliar

de  secretaria,  serviços  gerais,  funcionários  da  Superintendência  Regional  de

Educação, especialistas, enfim, todos devem ser respeitados e valorizados. É isso

que está nesse projeto, o respeito ao movimento, aos sindicatos e aos trabalhadores,

com anistia. Fim de punição. As trabalhadoras e os trabalhadores – da educação, os

socioeducativos, da saúde –, todos têm direito de reivindicar,  todos têm direito de

falar.

Quero parabenizar o governo Pimentel, que, neste momento, mostrou a diferença,

mostrou dialogar com a categoria. Enquanto temos no Paraná Beto Richa mandando
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espancar professor e em São Paulo Alckmin sem diálogo com a educação, aqui em

Minas temos um processo diferenciado.

Agora, para terminar,  deputado, vão aparecer propostas demagógicas, propostas

salvadoras do mundo daqueles  que,  durante 12  anos,  viraram as costas  para  as

trabalhadoras e para os trabalhadores. E há aqueles – para encerrar, presidente...

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Quero informar aos deputados que o

tempo do orador já se esgotou, portanto o do aparte também.

O deputado Rogério  Correia  – Obrigado.  Então encerro aqui.  O presidente  tem

sorte, vai entrar votando dois projetos importantes na área dos servidores públicos,

com  aplausos  de  todos  e,  tenho  certeza,  com  votação  unânime  de  todos  os

deputados. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador. 

Suspensão da Reunião

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – A presidência vai suspender a reunião

por 1 hora e 40 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação

da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

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

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

2ª Fase

O presidente – Esgotado prazo destinado a esta fase, a presidência passa à 2ª

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

Questões de Ordem

O  deputado  Durval  Ângelo  –  Sr.  Presidente,  acho  que,  em  respeito  aos

trabalhadores em educação e aos trabalhadores do sistema carcerário socioeducativo
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do  Estado,  temos  de  fazer  um  esclarecimento  aqui.  Acabamos  agora  de  ser

informados  de  que  a  oposição  pediu  vistas  do  Projeto  de  Lei  nº  1.504/2015  na

Comissão  de  Administração  Pública.  Estranho  porque  eles  tiveram  12  anos  para

conceder alguma melhora à educação e não o fizeram. E hoje temos um governo que

quer fazer e tem negociado com o sindicato. Temo pela pauta de hoje. Temos a PEC

para ser votada e que precisa do quórum qualificado de 48 deputados – tínhamos

aqui um número grande e significativo. Temos o Projeto de Lei  nº  1.660/2015, do

governador, para o qual quero chamar a atenção de todos, que prorroga os contratos

do pessoal do sistema carcerário socioeducativo. O governo teve um respeito grande

a esta Assembleia. Tínhamos dois projetos anteriores aqui que eram inconstitucionais

por vício de iniciativa e que também prorrogavam os contratos. Um é o projeto do

vice-líder do governo, deputado Cabo Júlio; e o outro, o projeto do deputado Sargento

Rodrigues. Para valorizar o Poder Legislativo, o governo decidiu anexar o projeto que

o nosso governador  Fernando Pimentel  mandou para cá ao  dos dois  deputados,

como forma de valorização de dois colegas aqui. O governo poderia desconhecer o

projeto  e,  até  pela inconstitucionalidade,  mandar  um projeto dele.  Temo por  esse

projeto  porque  amanhã,  dia  17,  já  começam  a  vencer  contratos  de  agentes

penitenciários, e a lei não permite. Isso é muito bem lembrado. Então já podemos

estar sob risco de um caos no sistema se não votarmos esse projeto esta semana.

Então quero fazer um apelo ao bom senso. Como líder do governo, comunico que ele

tomou uma decisão: não aceitará votar nenhuma matéria nesta Casa se governo e

oposição não se entenderem e priorizarem o aumento salarial dos servidores. Essa é

a prioridade. Então quero pedir  à base do governo que esteja toda presente aqui

amanhã, às 9 horas, e que possamos votar a questão da educação. Aqui não fala um

deputado só líder  de governo, mas um professor há 34 anos.  Até a Leucenir  me

chamou  a  atenção:  “Como  assim?  Eu  tenho  37,  e  você  entrou  comigo  na  rede

quando eu tinha 20 anos de idade”. Ela deveria ter 12, 13, 14 ou 15 anos. Expliquei

que eu tive dois anos de licença, por isso completarei 35 anos este ano, e a Leucenir,

do  Sind-UTE,  completará  37.  Ela  começou  ainda  criança,  e  eu  adolescente,  na

educação. Então quero deixar bem claro o seguinte: como houve o pedido de vista no

2º turno de votação do Projeto de Lei nº 1.504, como líder do governo digo que não
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votaremos  nenhuma  matéria,  porque  nossa  prioridade  é  o  aumento  salarial  da

educação.

O deputado Cabo Júlio – A disputa política é natural. Esperem um pouco. Mas ela

não pode trazer prejuízo para a vida das pessoas. O que se fez hoje, com o pedido

de vista, pode ser legítimo, democrático e natural, mas estão se esquecendo de duas

coisas:  primeiro,  coloca-se  em  risco  o  aumento  dos  professores,  pois  estamos

correndo  contra  o  tempo,  por  causa  da  folha;  segundo,  e  talvez  mais  grave  e

irreparável, a legislação é clara: se a prorrogação de um contrato de um agente for

encerrada, esse colega não pode ser novamente contratado porque a legislação diz

que  ele  tem  de  ficar  no  mínimo  dois  anos  fora  do  sistema.  Há  contratos  cuja

prorrogação está-se encerrando hoje, amanhã, esta semana, então,  por causa de

uma disputa política, estamos fazendo com que pessoas percam o emprego. Agentes

socioeducativos perdendo emprego. A disputa política pode existir, mas não podemos

brincar com o emprego das pessoas, não podemos deixar que essas pessoas fiquem

dois anos fora. Então, presidente, queria novamente dizer, tanto para os professores

quanto para os agentes socioeducativos e agentes prisionais, que estamos aqui para

votar  e  não votaremos  porque  pessoas  da oposição pediram vista.  E  digo  mais:

fizeram isso com o intuito... Não há mais jeito, pediram vista, é regimental, ficarão 12

horas. Estamos aqui e queríamos votar. Entraríamos a noite votando, se necessário

fosse. O que fizeram aqui, por puro jogo político, prejudicou duas classes bastante

prejudicadas neste estado, que são os professores e agentes. Lamentamos. Fiz um

apelo à comissão para que retirasse o pedido de vista, mas não quiseram. A gente

lamenta. Uma professora me disse agora há pouco: “deputado, vou dar aula amanhã,

de manhã,  e não tenho como voltar  aqui”.  Uma professora me disse isso.  Então,

presidente,  lamentamos  que  esses  servidores  que  já  foram  tão  maltratados  nos

últimos 12 anos, mais uma vez, sejam prejudicados por uma disputa política que não

deveria existir.

O deputado Vanderlei Miranda – Sr. Presidente, vou aguardar a justa manifestação

nas galerias. Sr. Presidente, quero aproveitar esta oportunidade para dizer que, como

líder da maioria nesta Casa e base desse governo responsável, do governo Fernando

Pimentel, tenho muito honra de ter sido escolhido e eleito líder da maioria nesta Casa,
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mas, ao mesmo tempo, me entristece ver que todo o esforço, secretário Ulysses, que

fizemos esta semana, desde ontem pela amanhã, o dia inteiro, nesta Casa, reunindo

a comissão especial  para a emissão de parecer da PEC nº  35, cujo relator  foi  o

deputado  Durval  Ângelo  e  eu  o  presidente  da  comissão;  todo  o  esforço  das

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração; todo o esforço de ontem e

hoje para votarmos; todo o esforço para manter o número suficiente de deputados,

porque são necessários 48 votos “sim”,  tudo foi em vão.  Havia 63 deputados em

Plenário nesta tarde, número mais que suficiente para votar. No entanto, ficou clara a

intenção e a demagogia nos discursos que a oposição vem fazendo nos últimos dias,

nesta Casa, dizendo que tem interesse em votar o projeto dos professores. Para mim

esse pedido de vista é a assinatura da ação demagógica da oposição nesta Casa,

que joga para a galera e, muitas vezes, quer colocar os servidores contra a base do

governo, com discursos vazios, com propostas que sabem que não podem prosperar

porque  são  inconstitucionais.  Agora,  para  piorar,  pedem  vista  quando  não  havia

necessidade  disso.  Quero  tranquilizar  os  professores  que  não  poderão  retornar

amanhã. Não se preocupem, vocês têm representantes aqui. Se não puderem voltar

aqui,  não será por  causa da ausência de vocês que deixaremos de cobrar.  Não!

Quem quiser vir que venha, esteja aqui; mas, se não puderem, não tem problema,

porque vocês têm vez e voz aqui,  e vocês sabem disso. Vou dizer mais, pois me

preocupa muito o que o deputado Cabo Júlio acabou de dizer, sobre a questão dos

agentes penitenciários. Isso me preocupa, Sr.  Presidente, porque, nessa lógica de

vencimento  de  contratos  e  recontratação,  agora  colocamos  em  risco  uma  área

delicadíssima, vice-presidente Hely Tarqüínio, a área da segurança, principalmente da

segurança  prisional,  dos  nossos  centros  de  internação.  É  preciso  ter

responsabilidade.  Acho  que  a  ação  desta  tarde,  desse  pedido  de  vista,  foi  uma

irresponsabilidade,  aliás,  irresponsabilidade cometida  durante  os  últimos  12  anos.

Nesta semana, Aécio Neves esteve em uma reunião e disse que Fernando Pimentel

até agora não fez nada. Só em um gesto em favor dos professores, Pimentel fez em

seis meses o que eles não fizeram em 12 anos. Então, acho que é hora de pararmos

com  essa  demagogia.  Lamentavelmente,  todo  o  esforço  ainda  não  produziu  o

resultado em favor  dessas categorias  que estão  aqui  hoje,  mas,  se  Deus  quiser,
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amanhã estaremos aqui e votaremos o projeto. Fiquem tranquilos porque o projeto

será votado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião,  desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  18  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as

extraordinárias  de  amanhã,  dia  17,  às  9 e  às  18  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 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

3/6/2015

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João Alberto, Antônio Jorge, Cristiano Silveira e Luiz Humberto Carneiro, membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Leonídio

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

deputado Antônio Jorge, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência

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

e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  do  Sr.  Antônio  Silveira  de  Sá,  presidente  da  Câmara

Municipal  de  Montes  Claros,  encaminhando  o  Atestado  de  Funcionamento  nº

99/2014,  necessário  à  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  426/2015;  e  do  deputado

Gustavo  Valadares,  encaminhando  cópia  da  certidão  de  óbito  do  Sr.  Juvêncio

Guimarães,  necessária  à  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  760/2015.  Comunica

também o recebimento de correspondência encaminhada por e-mail da Sra. Lucilene

Maria  da  Silva,  que  reclama  contra  a  renovação  dos  contratos  dos  agentes

socioeducativos e penitenciários prevista no Projeto de Lei nº 1.660/2015; de acordo

com a Sra. Lucilene, a renovação dos contratos impede que os concursados tenham

a prerrogativa na escolha de vagas. O presidente acusa o recebimento do Projeto de



1249
____________________________________________________________________________

Lei nº 1.504/2015, no 1º turno, e avoca a si a relatoria da matéria. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 590, 1,

43, 169, 323, 789, 1.039, 275, 1.137/2015 são retirados da pauta por deliberação da

comissão a requerimento dos deputados João Alberto, o primeiro e o quarto; Leonídio

Bouças,  o  sexto  e  o  sétimo;  Cristiano  Silveira  e  João  Alberto,  os  demais.  Após

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

concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  em  turno  único,  dos

Projetos de Lei nºs 631 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro); 705 na forma do

Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado Antônio  Jorge);  e  892/2015 (relator:  deputado

Leonídio Bouças). Registra-se a presença do deputado Isauro Calais. Após discussão

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

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 36, 509 e 1.052 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro, sendo o primeiro em

virtude  de  redistribuição);  135  (relator:  deputado  Leonídio  Bouças);  560  e  1.045

(relator: deputado João Alberto);  624 (relator: deputado Isauro Calais);  e 766/2015

(relator:  deputado  Antônio  Jorge).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,

deputado Luiz Humberto Carneiro, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 162/2015 na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o

presidente defere o pedido de vista de sua autoria. Os pareceres sobre os Projetos de

Lei  nºs  177 e 1.041/2015,  no  1º  turno,  deixam de ser  apreciados,  em virtude de

solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelo  respectivo  relator,  deputado

Leonídio Bouças. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres  que concluem pela  juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  no  1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 239 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado

Luiz  Humberto  Carneiro);  775  e  929/2015,  ambos  na  forma  do  Substitutivo  nº  1

(relator:  deputado  João  Alberto).  São  convertidos  em  diligência  ao  secretário  de

Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e à Prefeitura Municipal de Jequeri

o Projeto de Lei nº 1.087/2015; ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais  os  Projetos  de Lei  nºs  1.088 e 1.092/2015 (relator:  deputado Isauro
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Calais);  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  à

Prefeitura Municipal de Paracatu o Projeto de Lei nº 1.091/2015 (relator: deputado

João  Alberto);  ao  autor  e  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais o Projeto de Lei nº 1.094/2015; ao secretário de Estado de Casa Civil e

de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 1.099/2015; ao autor, ao secretário de

Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  à  Prefeitura  Municipal  de

Cataguases o Projeto de Lei nº 1.111/2015 (relator: deputado Cristiano Silveira); ao

secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  e  à  Prefeitura

Municipal de Dores do Indaiá o Projeto de Lei nº 1.095/2015; ao secretário de Estado

de Casa Civil  e de Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 1.100/2015 (relator:

deputado  Antônio  Jorge);  ao  secretário  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais  e à Prefeitura Municipal  de Caparaó o Projeto de Lei  nº  1.109/2015

(relator: deputado Luiz Humberto Carneiro). Registra-se a saída do deputado Antônio

Jorge. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres

que concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno,

dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.164  e  1.193/2015  (relator:  deputado  Luiz  Humberto

Carneiro).  É convertido em diligência ao secretário de Estado de Casa Civil  e  de

Relações  Institucionais  e  à  Prefeitura  Municipal  de  Rodeiro  o  Projeto  de  Lei  nº

1.196/2015 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª

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

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

um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade,  em  turno  único,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  990  e  1.108/2015  (relator:

deputado João Alberto); 1.101/2015 (relator: deputado Leonídio Bouças); 1.151/2015

(relator: deputado Isauro Calais). O deputado Leonídio Bouças passa a presidência

ao deputado João Alberto, para apreciação de projeto de lei  de sua autoria.  Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.385/2015 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro). O deputado

João Alberto retorna à presidência dos trabalhos ao deputado Leonídio Bouças. Após
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discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade,  em turno único,  do Projeto de  Lei  nº  1.736/2015

(relator: deputado Leonídio Bouças). 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, cada um por sua vez, requerimentos que solicitam pedido de

informações,  nos termos do art.  301,  parágrafo único,  do  Regimento  Interno,  aos

respectivos autores dos Projetos de Lei nºs 1.036, 1.074, 1.075, 1.079 a 1.082, 1.102,

1.114,  1.125,  1.133,  1.134  a  1.136,  1.143,  1.144  e  1.152/2015/2015,  para  que

instruam as referidas proposições com a documentação necessária à sua tramitação.

É  fixada  nova  data  para  as  reuniões  ordinárias:  quartas-feiras,  às  10h30min.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais – Cristiano Silveira – Antônio Jorge –

João Alberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 7/2015

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  10/2015,  publicada  no  Diário  do  Legislativo de

26/3/2015, o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, em observância

ao que determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação de Júlia

Amélia Mitraud Vieira para o cargo de presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto

– Faop.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública da indicada, que

respondeu com clareza e objetividade às questões que lhe foram formuladas.

Pela análise do  curriculum vitae da candidata, assim como pelo seu desempenho



1252
____________________________________________________________________________

na arguição pública, ficou evidenciado que ela dispõe de capacidade e conhecimento

técnico necessários para a presidência da Faop.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  da  Indicação  nº  7/2015,  que

sugere Júlia Amélia Mitraud Vieira para o cargo de presidente da Fundação de Arte de

Ouro Preto – Faop.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2015.

Doutor Jean Freire, presidente e relator – Thiago Cota – Professor Neivaldo.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 13/2015

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  18/2015,  publicada  no  Diário  do  Legislativo de

18/4/2015, o governador do Estado enviou a esta Casa para exame, em observância

ao que determina o art.  62,  XXIII,  “d”,  da Constituição do Estado,  a indicação de

Gustavo  Gastão  Corgosinho  Cardoso  para  membro  da  Diretoria  Colegiada  da

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-MG.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu com clareza e objetividade às questões que lhe foram formuladas.

Pela  análise  do  curriculum vitae do  candidato,  no  qual  se  constata  sua efetiva

experiência  em gestão ambiental,  assim como pelo  seu desempenho na arguição

desta  comissão,  ficaram  evidenciados  a  capacidade  e  o  conhecimento  técnico

necessários para exercer a função de membro da Diretoria Colegiada da Arsae-MG.

Dessa forma, consideramos que ele está capacitado para atender às exigências do

cargo que lhe foi atribuído.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Gustavo Gastão

Corgosinho Cardoso para a Diretoria Colegiada da Arsae-MG.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2015.

Cristiano Silveira, presidente e relator – Gil Pereira – Professor Neivaldo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 992/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Recanto Ozanan, com sede no Município

de Cruzília.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 992/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Recanto  Ozanan,  com  sede  no  Município  de  Cruzília,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a

assistência social e a promoção humana.

Com esse propósito, a instituição se propõe a manter estabelecimento destinado a

assistir e abrigar pessoas de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade social,

proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual e social, em condições de

liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Recanto Ozanan

no Município de Cruzília, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 992/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Geisa Teixeira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.112/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
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objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comando do Riso, com sede no

Município de Estiva.

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 1.112/2015 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comando  do  Riso,  com  sede  no  Município  de  Estiva,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo

proporcionar  descontração,  elevar  a  autoestima  e  valorizar  o  potencial  de  cada

indivíduo,  sobretudo daquele em condições de maior vulnerabilidade,  em creches,

escolas de ensino fundamental, hospitais e asilos, entre outros.

Com  esse  propósito,  a  instituição  visa  educar,  dando  ênfase  ao  respeito  e  à

cidadania, realizando atividades por meio de jogos, músicas, brincadeiras e peças de

teatro; desenvolvendo técnicas que visem à alegria e à descontração, observando as

restrições médicas de cada paciente; e contribuindo para o desenvolvimento físico e

psicológico e para o convívio social dos atendidos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comando do

Riso no Município de Estiva,  consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.112/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.248/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada e resultante do desarquivamento do
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Projeto de Lei nº 5.262/2014, o projeto autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao

Município de Santana do Deserto.

Aprovado no 1º turno com a emenda nº 1, retorna a este órgão colegiado para

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao §1º do referido art. 189, transcrevemos, ao final deste parecer,

como parte dele, a redação do vencido em 1º turno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.248/2015 visa a autorizar o Executivo a doar ao Município de

Santana do Deserto o imóvel com 2.025m², situado nesse município, registrado a fls.

80 do Livro n° 2-D, matrícula n° 677, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Matias Barbosa, o qual será destinado à construção de centro de referência de

assistência social e 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 essa

destinação.

Segundo o autor do projeto, o imóvel está abandonado e poderia servir melhor à

municipalidade com a construção do mencionado centro.

Não havendo fato  novo após  a  apreciação da matéria  em 1º  turno,  ratificamos

nosso entendimento de que a transformação do projeto em lei não traria impactos

orçamentários  e  o  grande  benefício  gerado  para  a  comunidade  compensaria

amplamente a redução patrimonial do Estado.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.248/2015, no 2º turno, na forma do

vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  –  Vanderlei  Miranda,  relator  –  Dalmo  Ribeiro  Silva  –

Celise Laviola.

PROJETO DE LEI Nº 1.248/2015

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do Deserto o imóvel

que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santana do

Deserto o imóvel com área de 2.025m² (dois mil e vinte e cinco metros quadrados),

situado nesse município, registrado sob o nº 677, a fls. 80 do Livro n° 2-D, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Matias Barbosa.

Parágrafo único – O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção de centro

de referência de assistência social.

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

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

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

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.350/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Gil Pereira, este projeto altera a Lei nº 21.527, de 16 de

dezembro de 2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e dá

outras providências.

Aprovado em 1º  turno na  forma original,  retorna a  esta  comissão  para  receber

parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de Lei nº 1.350/2015 pretende alterar a Lei nº 21.527, de 16/12/2014, que,

além  de  alterar  dispositivos  da  Lei  nº  6.763,  de  26/12/1975,  autorizou  o  Poder

Executivo  a  conceder  crédito  outorgado do Imposto  sobre  Operações Relativas  à

Circulação de Mercadorias  e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal  e  de  Comunicação –  ICMS –  a  estabelecimento  com atividade  de

geração,  transmissão  ou  comercialização  de  energia  elétrica  situado  no  Estado,

relativamente à aquisição de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica produzida no

Estado, conforme art. 2º.

Com a alteração, o crédito outorgado de ICMS a que se refere o caput do art. 2º da

Lei nº 21.527, de 2014, seria concedido anualmente, a partir de 2018, por um período
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de vinte anos, e não de dez; e limitado, no inciso I, ao valor de R$25.000.000,00 por

ano, e não a R$50.000.000,00.

O objetivo  seria  conferir  viabilidade  econômica aos  projetos  de  implantação  de

matriz energética baseada em geração de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica,

no  Estado,  adequando-os  aos  modelos  de  financiamento  oferecidos  pelo  Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES –, em consonância com

os leilões de aquisição de energia fotovoltaica realizados pela Agência Nacional de

Energia Elétrica – Aneel – em 2014.

A implementação  da  medida  não  implicaria  ampliação  da  renúncia  de  receita

prevista na Lei nº 21.527, de 2014, visto não ser proposta alteração no montante de

crédito outorgado de ICMS, e sim a duplicação do prazo previsto para concessão do

benefício. Assim, não se aplica o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Entendemos que sua aprovação fomentaria o desenvolvimento da produção e da

comercialização de energia fotovoltaica no Estado, diversificando a matriz energética

mineira  com  uma  fonte  de  energia  econômica  e  ambientalmente  sustentável  e

promovendo o adensamento da cadeia produtiva de energia no território mineiro.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.350/2015, em 2° turno, na forma

original.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Tiago Ulisses,  presidente e relator  – Vanderlei  Miranda – Dalmo Ribeiro Silva –

Celise Laviola.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2015

(Nova redação de acordo com o § 1º, do art. 138, do Regimento Interno)

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem  nº  24/2015,  o  projeto  de  lei  em  análise  “dispõe  sobre  a  política

remuneratória  das  carreiras  dos  Profissionais  da  Educação  Básica  do  Poder

Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de Professor da Educação

Básica e dá outras providências”.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma

do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Por sua

vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

da matéria na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, o projeto retorna agora a esta

comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n°s 1.013 e 1.499/2015, ambos de autoria

do deputado Rogério Correia; o primeiro “concede anistia aos servidores públicos da

Secretaria do Estado de Educação integrantes do quadro de pessoal das Leis n°s

15.293, de 2004, e 15.784, de 2005, que aderiram ao movimento grevista de sua

categoria  nas  paralisações  realizadas  nos  dias  24/2/2011,  29/3/2011,  19/4/2011,

4/5/2011,  11/5/2011,  31/5/2011,  no  período  de  8/6/2011  a  28/9/2011,  26/10/2011,

10/11/2011  e  22/11/2011  e  nos  dias  14/3/2012,  15/3/2012,  16/3/2012,  5/9/2012  e

26/9/2012,  em  decorrência  de  movimentos  reivindicatórios”;  o  segundo  “institui  o

Plano Decenal de Educação, de forma a assegurar aos profissionais da educação no

Estado alimentação de qualidade”.

No decorrer da discussão, foram aprovadas as Emendas nºs 2, 3, 4 e 5 constantes

do parecer, motivo pelo qual apresentamos nova redação do parecer, nos termos do §

1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos

Profissionais  da  Educação  Básica  do  Poder  Executivo  que  especifica,  altera  a

estrutura da carreira de Professor da Educação Básica e dá outras providências.

A justificativa  que acompanha o  projeto  informa que as  medidas constantes  na

proposição se originaram do resultado das atividades do Grupo de Trabalho instituído

pelo Decreto nº 46.738, de 13 de janeiro de 2015, destinado a promover estudos
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relativos à remuneração das carreiras dos profissionais da Educação Básica e instituir

nova política pública de reestruturação e valorização da educação no Estado.

Verifica-se  que  o  seu  objetivo  principal  é  extinguir  a  forma  remuneratória  de

subsídio fixada para as referidas carreiras por meio da Lei nº 18.975, de 29 de junho

de  2010,  substituindo-o  por  regime  remuneratório  composto  de  vencimento

acumulável  com  as  vantagens  especificadas  no  referido  projeto,  garantindo-se  o

pagamento do piso salarial profissional nacional previsto na Constituição Federal.

Durante a apreciação da matéria em primeiro turno, a Comissão de Constituição e

Justiça  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  o  qual,  além  de  incorporar  ao  projeto  as

alterações propostas pelo governador do Estado, por meio das Emendas n°s 1 a 9,

aperfeiçoou a proposição e a adequou à técnica legislativa, bem como à legislação

em vigor.  Entre as principais  alterações,  podemos citar  as seguintes:  exclusão do

inciso  XI  do  §1º  do  art.  1º  do  projeto,  visto  que  o  seu  conteúdo  já  se  encontra

abrangido  no  inciso  III  do  mesmo  dispositivo;  inclusão  de  dispositivo  transitório

assegurando  a  contagem  do  tempo  de  estágio  probatório  para  fins  da  primeira

promoção para os servidores que ingressaram a partir de 2008; nova redação ao art.

17, para retirar a menção ao Diretor de Escola e Secretário de Escola do art. 35 da

Lei Delegada n° 182, de 21 de janeiro de 2011, e discipliná-los nos termos do art. 26

do projeto; nova redação aos arts. 5º e 12, para adequá-los ao termos do acordo

firmado com o sindicato da categoria; supressão dos arts. 8º, 18 e 28; nova redação

ao art. 19, com a finalidade de esclarecer a abrangência da anistia concedida, em

conformidade com o acordo firmado com o sindicato da categoria; inserção da regra

de ingresso na carreira de Professor da Educação Básica na Lei n° 15.293, de 2004;

substituição  da  referência  à  “pós-graduação  lato  sensu”  por  “especialização”  na

tabela  constante  do  Anexo  I,  referente  à  estrutura  da  carreira  de  Professor  da

Educação Básica; alteração na redação do art. 23 da Lei n° 15.293, de 2004, para

compatibilizá-lo com o inciso IV do art. 27 da proposição; adequação do §2° do art.

34, do §3° do art. 35 e do §1° do art. 36 à alteração do novo modelo remuneratório;

alteração  da  denominação  do  Adicional  de  Desempenho  da  Educação  Básica  –

Adeeb – para Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, e inclusão de

dispositivo assegurando que não será exigida certificação para a promoção ao nível



1260
____________________________________________________________________________

III  da  carreira  de  Professor  de  Educação  Básica,  enquanto  o  processo  para  a

obtenção do referido título não for regulamentado e implementado pela Secretaria de

Estado de Educação – SEE.

A Comissão de Administração Pública aprovou a matéria na forma do Substitutivo

n° 1 da CCJ. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por seu turno,

apresentou o Substitutivo n° 2, o qual, além de manter as alterações promovidas pelo

Substitutivo n° 1, incorpora proposta de emenda do governador do Estado e acata

sugestões do Poder Executivo. Entre as modificações, destacamos: o esclarecimento

de que o piso salarial profissional nacional será assegurado ao servidor ocupante do

cargo de Professor de Educação Básica com carga de 24 horas semanais; a previsão

de  que  o  reajuste  do  vencimento  e  do  abono  incorporável  ocorrerá  na  mesma

periodicidade  prevista  na  lei  federal  do  piso  salarial  profissional  nacional  dos

profissionais  do  magistério  público  da  educação;  e  a  extensão  do pagamento  do

abono incorporável aos pensionistas e servidores inativos que fizerem jus à paridade.

Analisando o mérito do projeto, constatamos que a sua principal intenção é valorizar

os citados profissionais, atribuindo-lhes salário adequado e em compatibilidade com o

piso  salarial  nacional,  conferindo  aos  profissionais  das  referidas  carreiras  um

tratamento remuneratório mais consentâneo à natureza, ao grau de responsabilidade

e à complexidade dos cargos componentes das carreiras por ela abrangidas.

Como bem ressaltado em primeiro  turno,  é ponto pacífico a  existência  de  uma

relação  direta  entre  o  aumento  na  remuneração  e  um  melhor  desempenho

profissional, o que implica eficiência do setor público e efetividade nos resultados das

políticas públicas implementadas pelo Estado. Portanto, as medidas propostas pelo

projeto  são  oportunas  e  convenientes  para  o  alcance  do  interesse  público,

especialmente  a  melhoria  do  serviço  público  de  ensino  prestado  pelo  Estado  ao

cidadão.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta comissão

também deve se manifestar sobre os Projetos de Lei n°s 1.013/2015 e 1.499/2015,

anexados  à  proposição.  Dessa  forma,  é  forçoso  reconhecer  que  os  fundamentos

anteriormente  expostos  também  a  estes  se  aplicam,  estando  o  seu  conteúdo

abrangido pelo vencido.
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Durante  a  apreciação  da  matéria  em  segundo  turno,  o  governador  do  Estado

encaminhou a esta Casa propostas de emenda ao projeto. Entendemos que elas são

pertinentes, razão pela qual foram incorporadas ao Substitutivo nº 1 ao vencido, a

seguir proposto.

Por meio das referidas propostas de emenda, a pretensão do governador do Estado

é aprimorar a redação da proposição, bem como incorporar ao seu texto vantagens

concedidas  aos  servidores  abrangidos  pelo  projeto  acordadas  em  negociação

realizada com o sindicato da categoria.

As referidas propostas de emenda pretendem, em resumo: alterar a estrutura das

carreiras  de  Analista  Educacional  e  Analista  de  Educação  Básica,  mediante

acréscimo de um nível intermediário com exigência de certificação; alterar a estrutura

das carreiras  de Assistente Técnico Educacional,  Assistente Técnico de Educação

Básica e Assistente de Educação, mediante acréscimo do nível VI com exigência de

pós-graduação  stricto  sensu  (mestrado  ou  doutorado);  incluir  regra  pertinente  ao

posicionamento e promoção na carreira do servidor posicionado no nível T2; incluir a

previsão de que não será exigida a certificação para a promoção ao nível  III  das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica,  Analista  Educacional  e  Analista  de

Educação Básica e aos níveis II e III das carreiras de Assistente Técnico Educacional,

Assistente  Técnico  de  Educação  Básica  e  Assistente  de  Educação  enquanto  o

processo para a obtenção do referido título não for regulamentado e implementado

pela SEE; incluir a previsão de opção pela remuneração do cargo efetivo acrescida

de 50% do cargo comissionado para os Diretores de Escola do Colégio Tiradentes,

adotando a mesma regra proposta para os Diretores de Escola da SEE; incluir  a

previsão de que o Diretor de Escola aposentado apostilado poderá optar pelo dobro

da remuneração do cargo efetivo somada a 50% do comissionado; fixar a tabela do

Diretor de Escola do Colégio Tiradentes com os mesmos valores propostos para os

Diretores de Escola da SEE, mantendo-se o regime de subsídio neste caso; alterar o

Anexo  I  do  Projeto  de  Lei  nº  1504,  de  2015,  para  adequação  da proposição  às

alterações de estrutura das carreiras de Analista Educacional, Analista de Educação

Básica, Assistente Técnico Educacional,  Assistente Técnico de Educação Básica e

Assistente de Educação; alteração da nomenclatura do cargo de Assistente Técnico
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Educacional, passando a denominá-lo Técnico da Educação; e alteração das tabelas

constantes nos itens V.1.3, V.1.4, V.1.5, V.1.6, V.1.7, V.1.8, V.2.3, V.2.4, V.2.5, V.2.6,

V.2.7, V.2.8, V.3.3, V.3.4, V.3.5, V.3.6, V.3.7 e V.3.8 do Projeto de Lei nº 1504, de

2015,  para  adequação  às  alterações  de  estrutura  das  carreiras  de  Analista

Educacional,  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente  Técnico  Educacional,

Assistente Técnico de Educação Básica e Assistente de Educação.

Por fim, promovemos a exclusão da expressão “na forma de regulamento” contida

no art. 29 do vencido, por considerar que o dispositivo em questão é autoaplicável,

prevendo os efeitos concretos da anistia, sendo desnecessária a menção legal ao

poder regulamentar do Poder Executivo, o qual prescinde de autorização legislativa.

Ressalte-se que a nova redação do Substitutivo nº 1 ao vencido incorpora em seu

texto as Emendas nºs 2, 3, 4 e 5 aprovadas por esta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.504/2015 no 2º

turno na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Grupo de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor de

Educação Básica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  extinta  a  remuneração  por  subsídio,  fixada  em  parcela  única,

estabelecida pela Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, para os servidores das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica,

Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação Básica, Técnico da

Educação, Analista Educacional, Assistente de Educação e Auxiliar de Serviços de

Educação Básica, que integram o Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, bem como para os

servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola e

de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 dessa mesma lei.

§ 1º – Em decorrência da extinção da remuneração por subsídio, os servidores de
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que trata o  caput  passam a ser remunerados, a partir de 1º de junho de 2015, por

meio de vencimento, acumulável com as seguintes vantagens pecuniárias:

I – Abono Incorporável, de que trata o art. 8º desta lei;

II – Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, de que trata o art. 12

desta lei;

III – Adicional por Extensão de Jornada – AEJ –, de que trata o art. 35 da Lei nº

15.293, de 2004;

IV – Adicional por Exigência Curricular – AEC –, de que trata o art. 36 da Lei nº

15.293, de 2004;

V – gratificação natalina;

VI – adicional de férias;

VII – adicional de insalubridade;

VIII – adicional de periculosidade;

IX – adicional noturno;

X – adicional pela prestação de serviço extraordinário;

XI – espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

XII  – Gratificação Temporária Estratégica – GTE –, instituída pelo art. 14 da Lei

Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007;

XIII  –  abono  de  permanência  previsto  no  §  19  do  art.  40  da  Constituição  da

República e no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da Emenda à mesma Constituição

nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

XIV – prêmio por produtividade;

XV –  férias-prêmio  convertidas em espécie,  nos  termos do art.  117 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

XVI – vantagens pessoais destinadas a assegurar a irredutibilidade remuneratória

ou instituídas para cumprimento de decisão judicial.

§ 2º – O vencimento não poderá ser percebido cumulativamente com vantagens

diversas  das  citadas  no  §  1º,  sem prejuízo  de  outras  parcelas  que  vierem a  ser

disciplinadas por legislação específica superveniente.

§  3º  –  O  disposto  neste  artigo  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e
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servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20

de julho de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os

valores aplicáveis às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004.

§ 4º – Fica assegurada a incorporação da maior média quinquenal das horas de

trabalho assumidas, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.381, de 18 de dezembro de

1986, quando da aposentadoria.

Art.  2º  –  Para  a  fixação  do  vencimento  inicial  das  carreiras  de  Professor  de

Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  Analista  Educacional  na

função de inspetor escolar, das quais trata a Lei nº 15.293, de 2004, correspondente

às  cargas  horárias  previstas  no  Anexo V  desta  lei,  serão observadas  as  normas

pertinentes ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério

público da educação básica, conforme o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 11.738,

16 de julho de 2008.

Parágrafo único – O piso salarial profissional nacional previsto na lei federal a que

se refere o  caput será assegurado integralmente ao servidor ocupante do cargo de

Professor de Educação Básica com carga horária de 24 horas semanais.

Art.  3º  –  Os  valores  do  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e do

Abono Incorporável de que trata o art. 8º serão reajustados por lei  específica, em

decorrência  de  atualizações  do  valor  do  piso  salarial  profissional  nacional  dos

profissionais do magistério público da educação básica de que trata a Lei Federal nº

11.738, de 2008.

Parágrafo  único  – Os  reajustes  de  que  trata  o  caput se  darão  na  mesma

periodicidade prevista na lei federal a que se refere o caput.

Art. 4º – A vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº

18.975,  de 2010, percebida pelos servidores posicionados no grau P de qualquer

nível das tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, passa a ter natureza de vencimento.

Art. 5º – A estrutura das carreiras de Professor de Educação Básica, Analista de
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Educação Básica,  Técnico da Educação,  Assistente Técnico de Educação Básica,

Analista Educacional e Assistente de Educação, a que se referem os itens I.1, I.3, I.4,

I.5, I.6 e I.7 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar, a partir de 1º de

junho de 2015, na forma constante no Anexo I desta lei.

Art. 6º – Os servidores posicionados em maio de 2015 no nível T1 da carreira de

Professor de Educação Básica, constantes no Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010,

serão reposicionados no nível I da tabela constante no Anexo I da Lei nº 15.293, de

2004, com a alteração dada pelo art. 5º desta lei.

§ 1º – O reposicionamento de que trata o caput se dará no grau com valor igual ou

imediatamente superior ao do subsídio percebido em maio de 2015 e terá efeito a

partir de 1º de junho de 2015.

§ 2º – O servidor reposicionado conforme a regra estabelecida no caput e no § 1º

que implementar as condições para promoção fará jus a um novo posicionamento no

nível I, alcançando o grau com o valor de vencimento igual ou imediatamente superior

ao valor a que teria direito caso a promoção fosse concedida na estrutura de carreira

vigente até maio de 2015.

§ 3º – O disposto no § 2º terá efeito em 1º de setembro de 2015, caso o servidor já

tenha, até essa data, cumprido os requisitos para promoção, ou na data em que o

servidor vier a cumprir tais requisitos.

§ 4º – A concessão de progressão na carreira ao servidor reposicionado nos termos

deste  artigo  é  condicionada  à  comprovação  de  conclusão  de  curso  superior  na

modalidade licenciatura plena ou graduação com complementação pedagógica.

§ 5º – No caso do servidor posicionado no grau P do nível T1 da carreira, será

considerada  a  soma  do  subsídio  percebido  em  maio  de  2015  com  a  respectiva

vantagem pessoal nominal, a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de

2010,  para  efeito  de  aplicação  das  regras  previstas  neste  artigo,  resultando  o

posicionamento em:

I – incorporação ao vencimento e consequente extinção da vantagem pessoal, caso

o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja maior ou igual ao valor da

soma do subsídio percebido em maio de 2015 com a referida vantagem pessoal;

II  –  dedução,  do  valor  da  vantagem  pessoal,  da  diferença  entre  o  valor  do
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vencimento decorrente do posicionamento e o valor do subsídio percebido em maio

de 2015, caso o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja menor que o

valor  da soma do subsídio percebido em maio de 2015 com a referida vantagem

pessoal.

§  6º  –  O  reposicionamento  previsto  no  caput  estende-se  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade.

Art. 7º – Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte inciso

IX:

“Art. 12 – (…)

IX – para a carreira de Professor de Educação Básica:

a)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  nos  termos  do  edital  do  concurso

público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I

desta lei;

b)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  acumulada  com  mestrado  em

Educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso

no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.”.

Art. 8º – Fica concedido Abono Incorporável aos servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo e aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº

10.254, de 1990, das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, previstas na Lei nº 15.293, de 2004, cujos valores são:

I – os constantes do Anexo II, a partir de 1º de junho de 2015;

II – os constantes do Anexo III, a partir de 1º de agosto de 2016;

III – os constantes do Anexo IV, a partir de 1º de agosto de 2017.

§ 1º – A percepção do Abono Incorporável por cumprimento de jornada de trabalho

semanal inferior ou superior à prevista nos Anexos II a IV da respectiva carreira será

proporcional à carga horária do servidor.

§ 2º – O abono não integrará a remuneração de contribuição a que se refere o art.

26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de  março de 2002,  não se incorpora  aos
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proventos e não será considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto

férias e gratificação natalina.

Art.  9º  –  As  tabelas  de  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo são:

I – as constantes no item V.1 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de junho de 2015;

II – as constantes no item V.2 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de junho de 2017;

III – as constantes no item V.3 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de julho de 2018.

§  1º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.2  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a

incorporação  dos  abonos  previstos  nos  incisos  I  e  II  do  art.  8º,  bem  como  a

concessão de reajuste dos valores do vencimento visando à manutenção da variação

entre os níveis e graus existente nas tabelas vigentes em maio de 2015.

§  2º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.3  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a

incorporação do abono previsto no inciso III do art. 8º, bem como a concessão de

reajuste  dos  valores  do  vencimento  visando  à  manutenção  da  variação  entre  os

níveis e graus existente nas tabelas vigentes em maio de 2015.

§ 3º – Em decorrência da incorporação de que tratam os §§ 1º e 2º, o abono a que

se refere o art. 8º será extinto integralmente em 1° de julho de 2018.

Art. 10 – Os servidores posicionados no grau P de qualquer nível das tabelas das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004, que fizerem jus à vantagem pessoal nominal a que se

refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, terão preservado o valor dessa

vantagem no ato da incorporação dos abonos prevista nos §§ 1º e 2º do art. 9º desta

lei.

Parágrafo único – A vantagem a que se refere o caput será reajustada nas mesmas

datas e com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de vencimento estabelecidas

no Anexo V desta lei.

Art. 11 – A incorporação prevista nos §§ 1º e 2º do art. 9º e o pagamento do Abono

Incorporável de que trata o art. 8º estende-se aos pensionistas e servidores inativos

que fizerem jus à paridade, nos percentuais e termos da legislação vigente.

Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –

para  os  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  das  carreiras  do  Grupo  de
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Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de

2004, na forma de lei específica.

Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere

o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de

1º de janeiro de 2012.

Art. 13 – Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 19.973, de 27 de dezembro de 2011,

o seguinte inciso XI:

“Art. 6° – (…)

XI – concessão de Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, nos

termos do art. 12 da lei que o instituiu.”.

Art. 14 – O caput do art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-A – O tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de

agosto de 2015 dos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica do Poder Executivo a que se refere esta lei e as avaliações de desempenho

individual concluídas nesse período serão considerados para fins de concessão de

promoção com vigência a partir de 1º de setembro de 2015, observados os requisitos

para o desenvolvimento na carreira previstos na legislação vigente e o disposto em

regulamento.”.

Art. 15 – Fica acrescentado à Lei nº 19.837, de 2011, o seguinte art. 19-C:

“Art. 19-C – A promoção subsequente à que se dará em 1º de setembro de 2015 em

decorrência do disposto no art. 19-A desta lei será antecipada para:

I  –  a  partir  de  janeiro  de  2016,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2017 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

II  –  a  partir  de  janeiro  de  2017,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2018 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

III  –  a  partir  de  janeiro  de  2018,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2019 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

IV – a partir de dezembro de 2018, para os servidores que teriam direito a essa

promoção subsequente em 2020 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012.”.
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Art. 16 – Aplica-se o disposto no art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2011, com a redação

dada pelo art. 14 desta lei, ao servidor inativo ou que se encontre em afastamento

preliminar à aposentadoria, desde que tenha cumprido os requisitos para mudança de

nível quando em atividade.

Art. 17 – Fica acrescentado ao art. 18 da Lei n° 15.293, de 2004, o seguinte § 5°:

“Art. 18 – (…)

§ 5° – Não será exigida a certificação para a promoção ao nível III das carreiras de

Professor de Educação Básica, Analista Educacional e Analista de Educação Básica

e aos níveis II  e III das carreiras de Técnico da Educação, Assistente Técnico de

Educação Básica e Assistente de Educação enquanto o processo para a obtenção do

referido título não for regulamentado e implementado pela SEE.”.

Art.  18 – O art.  21 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 21 – A contagem do prazo para a primeira promoção começa após a entrada

em exercício do servidor no cargo efetivo.”.

Art. 19 – O disposto no art. 21 da Lei nº 15.293, de 2004, com a redação dada pelo

art. 18 desta lei, estende-se ao servidor que tiver ingressado na carreira a partir de 1º

de janeiro de 2008, observado o disposto nos arts. 19-A e 19-C da Lei nº 19.837, de

2011.

Parágrafo único – Para aplicação do disposto no caput, considera-se o ingresso na

carreira a partir de 1º de janeiro de 2006 para os servidores ocupantes de cargo de

provimento  efetivo  das  carreiras  de  Técnico  da  Educação,  Assistente  Técnico  de

Educação Básica e Assistente de Educação.

Art.  20 – O art.  23 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 23 – Os títulos apresentados para aplicação do disposto no art. 22 somente

poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de

concessão de qualquer vantagem pecuniária.”.

Art. 21 – O § 2º do art. 34, o § 3º do art. 35 e o § 1º do art. 36 da Lei nº 15.293, de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34 – (...)
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§ 2° – O vencimento do cargo de Professor de Educação Básica a que se refere

este artigo será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o cargo, na

forma de regulamento.

(...)

Art. 35 – (...)

§ 3° – Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão  de  Jornada  –  AEJ  –,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3° do art. 4° da Lei n° 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.

(...)

Art. 36 – (...)

§  1°  –  Ao  assumir  exigência  curricular,  o  professor  fará  jus  ao  Adicional  por

Exigência  Curricular  –  AEC  –,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica, acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3° do art. 4° da Lei n° 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.".

Art. 22 – O art. 35 da Lei Delegada n° 182, de 21 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  35 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para o

exercício  do  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Diretor  de  Escola  do  Colégio

Tiradentes da  Polícia Militar,  de  que trata  o  art.  8º-D da Lei  nº  15.301,  de  2004,

poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;

II – pela remuneração do seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento)

da remuneração no cargo de provimento em comissão.”.

Art.  23  – O servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para  o

exercício do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola ou de Secretário

de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;
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II – pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de 50% (cinquenta

por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

§  1º  –  O servidor  ocupante  de  cargo de provimento  efetivo  com  carga  horária

semanal de 24 horas nomeado para o cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola  poderá optar  pelo recebimento do  dobro  da remuneração do cargo de

provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo

de provimento em comissão.

§ 2° – O acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de

provimento em comissão a que se referem o inciso II do caput e o § 1º, bem como o

acréscimo  equivalente  a  100%  (cem  por  cento)  da  remuneração  do  cargo  de

provimento efetivo a que se refere o § 1º, não se incorporarão à remuneração nem

servirão de base para o cálculo de nenhuma outra vantagem, ressalvada a decorrente

de gratificação natalina e adicional de férias.

§ 3° – O servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola, Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar ou Secretário de

Escola que tenha adquirido o direito ao apostilamento anteriormente à vigência da Lei

nº 14.683, de 30 de julho de 2003, poderá optar:

I – pelo recebimento da remuneração do cargo em que foi apostilado;

II – pela remuneração do cargo efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta por

cento) da remuneração do cargo em que foi apostilado.

§ 4º – É assegurado ao servidor inativo apostilado no cargo de provimento em

comissão de Diretor de Escola ou de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da

Polícia Militar  e  que passou para  a inatividade em cargo efetivo com jornada de

trabalho igual ou inferior a 24 horas semanais optar pelo recebimento do dobro da

remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta

por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

Art.  24  –  O vencimento  dos  cargos  de  provimento  em comissão de  Diretor  de

Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004,

fica reajustado em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), a partir  de 1º de

junho de 2015.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput, as tabelas de
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vencimento  dos  cargos  de  Diretor  de  Escola  e  de  Secretário  de  Escola  são  as

constantes nos itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei nº 15.293, de 2004, acrescentado

por esta lei.

Art. 25 – Fica acrescentado à Lei n° 15.293, de 2004, o seguinte art. 28-A:

“Art. 28-A – As tabelas de vencimento dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26, são as constantes

no Anexo VI desta lei.”.

Art. 26 – Fica acrescentado à Lei n° 15.293, de 2004, o Anexo VI, na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. 27 – Os valores das gratificações de função de Coordenador de Escola e de

Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon –, de que trata o art. 29 da

Lei n° 15.293, de 2004, ficam reajustados em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por

cento), a partir de 1º de junho de 2015.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput, o Anexo V da

Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 28 – O inciso I do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 29 – (…)

I – a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a 40% (quarenta por cento) do

vencimento do cargo de Diretor de Escola – D-VI –, a que se refere o item VI.1 do

Anexo VI desta lei, com jornada de trabalho semanal de 30 horas;”.

Art. 29 – Ficam anistiadas as ausências ao trabalho dos servidores ocupantes dos

cargos  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica  do  Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, em razão de movimento grevista

nos anos de 2010 a 2014, ficando garantido que tais ausências:

I – não acarretarão conceitos negativos na avaliação de desempenho do servidor;

II – não serão computadas para o percentual de infrequência, que pode ocasionar a

exoneração do servidor em estágio probatório;

III – não representarão dispensa de servidores designados;

IV  –  não  configurarão  abandono  de  cargo,  inassiduidade,  desídia  ou  infração

disciplinar do servidor, nem ensejarão instauração de processo administrativo;
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V – não implicarão a perda do direito às férias-prêmio;

VI  –  não  acarretarão  prejuízo  na  designação,  na  distribuição  de  turmas  e  na

contagem  de  tempo  de  serviço  para  aposentadoria  e  aquisição  de  férias

regulamentares;

VII – não ensejarão aplicação de qualquer tipo de penalidade.

Parágrafo  único  –  A autoridade competente  procederá à revisão dos  processos

administrativos  já  aplicados  e  dos  que  estão  em  andamento  em decorrência  dos

movimentos de greve.

Art. 30 – O Estado garantirá a alimentação dos servidores da educação que atuam

nas escolas estaduais.

Art. 31 – O  caput  do inciso VI do  caput do art. 2º e o  caput do art. 12 da Lei nº

18.975, de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)

VI – Analista de Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar

e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar:

(...)

Art. 12 – Os servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8°-D da Lei n°

15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual

ficam incorporadas as seguintes parcelas:”.

Art.  32 – O art.  7º  da Lei  nº  19.837,  de 2011,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 7° – A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,  de que trata o art. 8°-D da Lei n°

15.301,  de  2004,  estabelecida  no  Anexo  III  da  Lei  n°  18.975,  de  2010,  passa  a

vigorar, a partir de 1° de janeiro de 2012, na forma do Anexo II desta lei.”.

Art. 33 – Ficam substituídas, na Lei nº 15.293, de 2004, a expressão “Assistente

Técnico Educacional”  pela expressão “Técnico da Educação” e a sigla “ATE”  pela

sigla “TDE”.

Art. 34 – O subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola do

Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da Lei n° 15.301, de
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2004, fica reajustado em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), a partir de 1º

de junho de 2015.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o  caput,  a tabela de

subsídio do cargo de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar é a

constante no Anexo VII da Lei nº 18.975, de 2010, acrescentado pelo Anexo VIII desta

lei.

Art. 35 – Fica acrescentado à Lei nº 18.975, de 2010, o seguinte art. 12-A:

“Art. 12-A – A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar é a constante no Anexo VII desta lei.”.

Art. 36 – Fica acrescentado à Lei nº 18.975, de 2010, o Anexo VII, na forma do

Anexo VIII desta lei.

Art.  37  –  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor  de  Educação  Básica,  posicionado  em  maio  de  2015  no  nível  T2  da

estrutura constante no Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010, será reposicionado, a partir

de 1º de junho de 2015, no nível I da tabela constante no item I.1 do Anexo I da Lei nº

15.293, de 2004, com a redação dada pelo art. 5º desta lei, no grau identificado com a

mesma letra correspondente ao respectivo posicionamento, mediante comprovação

da  conclusão  de  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou  graduação  com

complementação  pedagógica  e  observados  os  demais  requisitos  previstos  na

legislação vigente.

§ 1º – Aplica-se o disposto no caput ao servidor inativo ou que se encontre em

afastamento  preliminar  à  aposentadoria,  posicionado  no  nível  T2  da  carreira  de

Professor  de  Educação  Básica  em  maio  de  2015,  desde  que tenha  cumprido  os

requisitos para promoção previstos no art. 18 da Lei nº 15.293, de 2004, quando em

atividade.

§ 2º – Na hipótese de não preenchimento dos requisitos para promoção na carreira,

o servidor de que trata o caput será reposicionado no nível I da tabela constante no

item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, com redação dada pelo art. 5º desta lei,

aplicando-se, para tal fim, as regras estabelecidas no art. 6º.

§ 3º – Aplica-se ao servidor que tiver o reposicionamento concedido a partir de 1º
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de junho de 2015 a antecipação da promoção subsequente, conforme a data prevista

no art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2011, com a redação dada pelo art. 14 desta lei.

Art.  38  –  O  disposto  nesta  lei  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990,

cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os valores aplicáveis

às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004.

Art. 39 – Ficam revogados o inciso I do art. 1º, os incisos I, II e III do art. 2º, os arts.

10 e 13 e os Anexos I, III e IV da Lei nº 18.975, de 2010.

Art.  40  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências específicas estabelecidas nos artigos desta lei.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

João Magalhães , presidente – Agostinho Patrus Filho, relator – Cabo Júlio – Paulo

Lamac – Gustavo Valadares – Sargento Rodrigues – Inácio Franco.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 37, 38 e 42 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

I.1 – Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* – A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica,  carga horária 24

horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

(…)

I.3 – Estrutura da Carreira de Analista de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Analista de Educação Básica, carga horária 30 ou 40

horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

I.4 – Estrutura da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas
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*  –  A Estrutura  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica,  carga

horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

I.5 – Estrutura da Carreira de Técnico da Educação

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 30 ou 40 horas

semanis, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

I.6 – Estrutura da Carreira de Analista Educacional

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30 ou 40 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

I.7 – Estrutura da Carreira de Assistente de Educação

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Assistente de Educação, carga horária 30 ou 40 horas

semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO II

(a que se refere o inciso I do caput do art. 8º da Lei n° , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2015

* – O Anexo II, a que se refere o inciso I do caput do art. 8º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/6/2015, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO III

(a que se refere o inciso II do caput do art. 8º da Lei n° , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2016

* – O Anexo III, a que se refere o inciso II do caput do art. 8º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2016, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO IV

(a que se refere o inciso III do caput do art. 8º da Lei n° , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2017

* – O Anexo IV, a que se refere o inciso III do caput do art. 8º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2017, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 18.6.2015.
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ANEXO V

(a que se refere o art. 9º da Lei n° , de de de 2015)

Tabelas de vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica

do Poder Executivo

V.1 – Vigência a partir de 1º junho de 2015

V.1.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.1.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.1.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

18.6.2015.

V.1.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.1.5.1 – Carga horária: 30 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação

V.1.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.1.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.1.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.1.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação
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Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2 – Vigência a partir de 1º de junho de 2017

V.2.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.2.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.2.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

18.6.2015.

V.2.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.2.5.1 – Carga horária: 30 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação

V.2.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.2.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.2.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.2.9.1 – Carga horária: 30 horas
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*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3 – Vigência a partir de 1º de julho de 2018

V.3.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.3.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.3.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

18.6.2015.
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V.3.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.3.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação

V.3.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.3.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.3.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica
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V.3.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO VI

(a que se referem os arts. 24 e 26 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO VI

(a que se refere o art. 28-A da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004)

VI. 1 –Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola

* – A Tabela de Vencimento do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

VI. 2 –Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Secretário de

Escola

* – A Tabela de Vencimento do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO VII

(a que se refere o parágrafo único do art. 27 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

* – A Gratificação de Função de Coordenador de Escola foi publicada no Diário do

Legislativo, de 18.6.2015.

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon

* – A Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.
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ANEXO VIII

(a que se refere o art. 35 da Lei n° , de de de 2015)

“ANEXO VII

(a que se refere o art. 12-A da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010)

TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE

DIRETOR DE ESCOLA DO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR

* – A Tabela de Subsídio  do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor  de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar foi publicada no Diário do Legislativo,

de 18.6.2015.

Redação do Vencido

Dispõe sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Grupo de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor de

Educação Básica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  extinta  a  remuneração  por  subsídio,  fixada  em  parcela  única,

estabelecida pela Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, para os servidores das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica,

Analista  de  Educação Básica,  Assistente Técnico de Educação Básica,  Assistente

Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de  Educação  e  Auxiliar  de

Serviços  de  Educação Básica,  que integram o Grupo de Atividades  de Educação

Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004,

bem como para os servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 dessa mesma lei.

§ 1º – Em decorrência da extinção da remuneração por subsídio, os servidores de

que trata o  caput  passam a ser remunerados, a partir de 1º de junho de 2015, por

meio de vencimento, acumulável com as seguintes vantagens pecuniárias:

I – Abono Incorporável, de que trata o art. 8º desta lei;

II – Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, de que trata o art. 12

desta lei;

III – Adicional por Extensão de Jornada – AEJ –, de que trata o art. 35 da Lei nº

15.293, de 2004;
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IV – Adicional por Exigência Curricular – AEC –, de que trata o art. 36 da Lei nº

15.293, de 2004;

V – gratificação natalina;

VI – adicional de férias;

VII – adicional de insalubridade;

VIII – adicional de periculosidade;

IX – adicional noturno;

X – adicional pela prestação de serviço extraordinário;

XI – espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

XII  – Gratificação Temporária Estratégica – GTE –, instituída pelo art. 14 da Lei

Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007;

XIII  –  abono  de  permanência  previsto  no  §  19  do  art.  40  da  Constituição  da

República e no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da Emenda à mesma Constituição

nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

XIV – prêmio por produtividade;

XV –  férias-prêmio  convertidas em espécie,  nos  termos do art.  117 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

XVI – vantagens pessoais destinadas a assegurar a irredutibilidade remuneratória

ou instituídas para cumprimento de decisão judicial.

§ 2º – O vencimento não poderá ser percebido cumulativamente com vantagens

diversas  das  citadas  no  §  1º,  sem prejuízo  de  outras  parcelas  que  vierem a  ser

disciplinadas por legislação específica superveniente.

§  3º  –  O  disposto  neste  artigo  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20

de julho de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os

valores aplicáveis às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004.

§ 4º – Fica assegurada a incorporação da maior média quinquenal das horas de
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trabalho assumidas, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.381, de 18 de dezembro de

1986, quando da aposentadoria.

Art.  2º  –  Para  a  fixação  do  vencimento  inicial  das  carreiras  de  Professor  de

Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  Analista  Educacional  na

função de inspetor escolar, das quais trata a Lei nº 15.293, de 2004, correspondente

às  cargas  horárias  previstas  no  Anexo V  desta  lei,  serão observadas  as  normas

pertinentes ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério

público da educação básica, conforme o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 11.738,

16 de julho de 2008.

Parágrafo único – O piso salarial profissional nacional previsto na lei federal a que

se refere o  caput será assegurado integralmente ao servidor ocupante do cargo de

Professor de Educação Básica com carga horária de 24 horas semanais.

Art.  3º  –  Os  valores  do  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e do

Abono Incorporável de que trata o art. 8º serão reajustados por lei  específica, em

decorrência  de  atualizações  do  valor  do  piso  salarial  profissional  nacional  dos

profissionais do magistério público da educação básica de que trata a Lei Federal nº

11.738, de 2008.

Parágrafo  único  – Os  reajustes  de  que  trata  o  caput se  darão  na  mesma

periodicidade prevista na lei federal a que se refere o caput.

Art. 4º – A vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº

18.975,  de 2010, percebida pelos servidores posicionados no grau P de qualquer

nível das tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, passa a ter natureza de vencimento.

Art. 5º – A estrutura da carreira de Professor de Educação Básica, a que se refere o

item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma constante no

Anexo I desta lei.

Art. 6º – Os servidores posicionados em maio de 2015 no nível T1 da carreira de

Professor de Educação Básica, constantes no Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010,

serão reposicionados no nível I da tabela constante no Anexo I da Lei nº 15.293, de

2004, com a alteração dada pelo art. 5º desta lei.
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§ 1º – O reposicionamento de que trata o caput se dará no grau com valor igual ou

imediatamente superior ao do subsídio percebido em maio de 2015 e terá efeito a

partir de 1º de junho de 2015.

§ 2º – O servidor reposicionado conforme a regra estabelecida no caput e no § 1º

que implementar as condições para promoção fará jus a um novo posicionamento no

nível I, alcançando o grau com o valor de vencimento igual ou imediatamente superior

ao valor a que teria direito caso a promoção fosse concedida na estrutura de carreira

vigente até maio de 2015.

§ 3º – O disposto no § 2º terá efeito em 1º de setembro de 2015, caso o servidor já

tenha, até essa data, cumprido os requisitos para promoção, ou na data em que o

servidor vier a cumprir tais requisitos.

§ 4º – A concessão de progressão na carreira ao servidor reposicionado nos termos

deste  artigo  é  condicionada  à  comprovação  de  conclusão  de  curso  superior  na

modalidade licenciatura plena.

§ 5º – No caso do servidor posicionado no grau P do nível T1 da carreira, será

considerada  a  soma  do  subsídio  percebido  em  maio  de  2015  com  a  respectiva

vantagem pessoal nominal, a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de

2010,  para  efeito  de  aplicação  das  regras  previstas  neste  artigo,  resultando  o

posicionamento em:

I – incorporação ao vencimento e consequente extinção da vantagem pessoal, caso

o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja maior ou igual ao valor da

soma do subsídio percebido em maio de 2015 com a referida vantagem pessoal;

II  –  dedução,  do  valor  da  vantagem  pessoal,  da  diferença  entre  o  valor  do

vencimento decorrente do posicionamento e o valor do subsídio percebido em maio

de 2015, caso o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja menor que o

valor  da soma do subsídio percebido em maio de 2015 com a referida vantagem

pessoal.

§  6º  –  O  reposicionamento  previsto  no  caput  estende-se  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade.

Art. 7º – Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte inciso

IX:
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“Art. 12 – (…)

IX – para a carreira de Professor de Educação Básica:

a)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  nos  termos  do  edital  do  concurso

público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I

desta lei;

b)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  acumulada  com  mestrado  em

Educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso

no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.”.

Art. 8º – Fica concedido Abono Incorporável aos servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo e aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº

10.254, de 1990, das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, previstas na Lei nº 15.293, de 2004, cujos valores são:

I – os constantes do Anexo II, a partir de 1º de junho de 2015;

II – os constantes do Anexo III, a partir de 1º de agosto de 2016;

III – os constantes do Anexo IV, a partir de 1º de agosto de 2017.

§ 1º – A percepção do Abono Incorporável por cumprimento de jornada de trabalho

semanal inferior ou superior à prevista nos Anexos II a IV da respectiva carreira será

proporcional à carga horária do servidor.

§ 2º – O abono não integrará a remuneração de contribuição a que se refere o art.

26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de  março de 2002,  não se incorpora  aos

proventos e não será considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto

férias e gratificação natalina.

Art.  9º  –  As  tabelas  de  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo são:

I – as constantes no item V.1 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de junho de 2015;

II – as constantes no item V.2 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de junho de 2017;

III – as constantes no item V.3 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de julho de 2018.

§  1º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.2  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a

incorporação  dos  abonos  previstos  nos  incisos  I  e  II  do  art.  8º,  bem  como  a



1289
____________________________________________________________________________

concessão de reajuste dos valores do vencimento visando à manutenção da variação

entre os níveis e graus existente nas tabelas vigentes em maio de 2015.

§  2º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.3  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a

incorporação do abono previsto no inciso III do art. 8º, bem como a concessão de

reajuste  dos  valores  do  vencimento  visando  à  manutenção  da  variação  entre  os

níveis e graus existente nas tabelas vigentes em maio de 2015.

§ 3º – Em decorrência da incorporação de que tratam os §§ 1º e 2º, o abono a que

se refere o art. 8º será extinto integralmente em 1° de julho de 2018.

Art. 10 – Os servidores posicionados no grau P de qualquer nível das tabelas das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004, que fizerem jus à vantagem pessoal nominal a que se

refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, terão preservado o valor dessa

vantagem no ato da incorporação dos abonos prevista nos §§ 1º e 2º do art. 9º desta

lei.

Parágrafo único – A vantagem a que se refere o caput será reajustada nas mesmas

datas e com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de vencimento estabelecidas

no Anexo V desta lei.

Art. 11 – A incorporação prevista nos §§ 1º e 2º do art. 9º e o pagamento do Abono

Incorporável de que trata o art. 8º estende-se aos pensionistas e servidores inativos

que fizerem jus à paridade, nos percentuais e termos da legislação vigente.

Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –

para  os  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de

2004, na forma de lei específica.

Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere

o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de

1º de janeiro de 2012.

Art. 13 – Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 19.973, de 27 de dezembro de 2011,

o seguinte inciso XI:

“Art. 6° – (…)
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XI – concessão de Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, nos

termos do art. 12 da lei que o instituiu.”.

Art. 14 – O caput do art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-A – O tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de

agosto de 2015 dos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica do Poder Executivo a que se refere esta lei e as avaliações de desempenho

individual concluídas nesse período serão considerados para fins de concessão de

promoção com vigência a partir de 1º de setembro de 2015, observados os requisitos

para o desenvolvimento na carreira previstos na legislação vigente e o disposto em

regulamento.”.

Art. 15 – Fica acrescentado à Lei nº 19.837, de 2011, o seguinte art. 19-C:

“Art. 19-C – A promoção subsequente à que se dará em 1º de setembro de 2015 em

decorrência do disposto no art. 19-A desta lei será antecipada para:

I  –  a  partir  de  janeiro  de  2016,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2017 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

II  –  a  partir  de  janeiro  de  2017,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2018 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

III  –  a  partir  de  janeiro  de  2018,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2019 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

IV – a partir de dezembro de 2018, para os servidores que teriam direito a essa

promoção subsequente em 2020 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012.”.

Art. 16 – Aplica-se o disposto no art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2011, com a redação

dada pelo art. 14 desta lei, ao servidor inativo ou que se encontre em afastamento

preliminar à aposentadoria, desde que tenha cumprido os requisitos para mudança de

nível quando em atividade.

Art. 17 – Fica acrescentado ao art. 18 da Lei n° 15.293, de 2004, o seguinte § 5°:

“Art. 18 – (…)

§ 5° – Não será exigida a certificação para a promoção ao nível III da carreira de

Professor de Educação Básica e aos níveis II e III das carreiras de Assistente Técnico

Educacional,  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica  e  Assistente  de  Educação
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enquanto  o  processo para  a  obtenção  do referido  título  não for  regulamentado e

implementado pela SEE.”.

Art.  18 – O art.  21 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 21 – A contagem do prazo para a primeira promoção começa após a entrada

em exercício do servidor no cargo efetivo.”.

Art. 19 – O disposto no art. 21 da Lei nº 15.293, de 2004, com a redação dada pelo

art. 18 desta lei, estende-se ao servidor que tiver ingressado na carreira a partir de 1º

de janeiro de 2008, observado o disposto nos arts. 19-A e 19-C da Lei nº 19.837, de

2011.

Art.  20 – O art.  23 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 23 – Os títulos apresentados para aplicação do disposto no art. 22 somente

poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de

concessão de qualquer vantagem pecuniária.”.

Art. 21 – O § 2º do art. 34, o § 3º do art. 35 e o § 1º do art. 36 da Lei nº 15.293, de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34 – (...)

§ 2° – O vencimento do cargo de Professor de Educação Básica a que se refere

este artigo será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o cargo, na

forma de regulamento.

(...)

Art. 35 – (...)

§ 3° – Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão  de  Jornada  –  AEJ  –,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3° do art. 4° da Lei n° 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.

(...)

Art. 36 – (...)

§  1°  –  Ao  assumir  exigência  curricular,  o  professor  fará  jus  ao  Adicional  por
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Exigência  Curricular  –  AEC  –,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica, acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3° do art. 4° da Lei n° 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.".

Art. 22 – O  caput do art. 35 da Lei Delegada n° 182, de 21 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  35 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para o

exercício  do  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Diretor  de  Escola  do  Colégio

Tiradentes da  Polícia Militar,  de  que trata  o  art.  8º-D da Lei  nº  15.301,  de  2004,

poderá optar:”.

Art.  23  – O servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para  o

exercício do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola ou de Secretário

de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;

II – pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de 50% (cinquenta

por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

§  1º  –  O servidor  ocupante  de  cargo de provimento  efetivo  com  carga  horária

semanal de 24 horas nomeado para o cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola  poderá optar  pelo recebimento do  dobro  da remuneração do cargo de

provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo

de provimento em comissão.

§ 2° – O acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de

provimento em comissão a que se referem o inciso II do caput e o § 1º, bem como o

acréscimo  equivalente  a  100%  (cem  por  cento)  da  remuneração  do  cargo  de

provimento efetivo a que se refere o § 1º, não se incorporarão à remuneração nem

servirão de base para o cálculo de nenhuma outra vantagem, ressalvada a decorrente

de gratificação natalina e adicional de férias.

§  3°  –  É  assegurado  ao  servidor  inativo  apostilado  integralmente  no  cargo  de

provimento em comissão de Diretor de Escola ou de Secretário de Escola optar pelo

recebimento  integral  da  remuneração  do  cargo  em  que  foi  apostilado  ou  pela

remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta

por cento) da remuneração do cargo em que foi apostilado.
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Art.  24  –  O vencimento  dos  cargos  de  provimento  em comissão de  Diretor  de

Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004,

fica reajustado em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), a partir  de 1º de

junho de 2015.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput, as tabelas de

vencimento  dos  cargos  de  Diretor  de  Escola  e  de  Secretário  de  Escola  são  as

constantes nos itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei nº 15.293, de 2004, acrescentado

por esta lei.

Art. 25 – Fica acrescentado à Lei n° 15.293, de 2004, o seguinte art. 28-A:

“Art. 28-A – As tabelas de vencimento dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26, são as constantes

no Anexo VI desta lei.”.

Art. 26 – Fica acrescentado à Lei n° 15.293, de 2004, o Anexo VI, na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. 27 – Os valores das gratificações de função de Coordenador de Escola e de

Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon –, de que trata o art. 29 da

Lei n° 15.293, de 2004, ficam reajustados em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por

cento), a partir de 1º de junho de 2015.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput, o Anexo V da

Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 28 – O inciso I do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 29 – (…)

I – a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a 40% (quarenta por cento) do

vencimento do cargo de Diretor de Escola – D-VI –, a que se refere o item VI.1 do

Anexo VI desta lei, com jornada de trabalho semanal de 30 horas;”.

Art. 29 – Ficam anistiadas, na forma de regulamento, as ausências ao trabalho dos

servidores ocupantes dos cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica do Poder  Executivo,  de que trata a Lei  nº  15.293,  de 2004,  em razão de

movimento grevista nos anos de 2010 a 2014, ficando garantido que tais ausências:

I – não acarretarão conceitos negativos na avaliação de desempenho do servidor;
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II – não serão computadas para o percentual de infrequência, que pode ocasionar a

exoneração do servidor em estágio probatório;

III – não representarão dispensa de servidores designados;

IV  –  não  configurarão  abandono  de  cargo,  inassiduidade,  desídia  ou  infração

disciplinar do servidor, nem ensejarão instauração de processo administrativo;

V – não implicarão a perda do direito às férias-prêmio;

VI  –  não  acarretarão  prejuízo  na  designação,  na  distribuição  de  turmas  e  na

contagem  de  tempo  de  serviço  para  aposentadoria  e  aquisição  de  férias

regulamentares;

VII – não ensejarão aplicação de qualquer tipo de penalidade.

Parágrafo  único  –  A autoridade competente  procederá à revisão dos  processos

administrativos  já  aplicados  e  dos  que  estão  em  andamento  em decorrência  dos

movimentos de greve.

Art. 30 – O Estado garantirá a alimentação dos servidores da educação que atuam

nas escolas estaduais.

Art. 31 – O  caput  do inciso VI do  caput do art. 2º e o  caput do art. 12 da Lei nº

18.975, de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)

VI – Analista de Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar

e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar:

(...)

Art. 12 – Os servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8°-D da Lei n°

15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual

ficam incorporadas as seguintes parcelas:”.

Art.  32 – O art.  7º  da Lei  nº  19.837,  de 2011,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 7° – A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,  de que trata o art. 8°-D da Lei n°

15.301,  de  2004,  estabelecida  no  Anexo  III  da  Lei  n°  18.975,  de  2010,  passa  a

vigorar, a partir de 1° de janeiro de 2012, na forma do Anexo II desta lei.”.
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Art.  33  –  O  disposto  nesta  lei  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990,

cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os valores aplicáveis

às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004.

Art. 34 – Ficam revogados o inciso I do art. 1º, os incisos I, II e III do art. 2º, os arts.

10 e 13 e os Anexos I, III e IV da Lei nº 18.975, de 2010.

Art.  35  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências específicas estabelecidas nos artigos desta lei.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 37, 38 e 42 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

I.1 – Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* – A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica,  carga horária 24

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO II

(a que se refere o inciso I do caput do art. 8º da Lei n° , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2015

* – O Anexo II, a que se refere o inciso I do caput do art. 8º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/6/2015, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO III

(a que se refere o inciso II do caput do art. 8º da Lei n° , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2016

* – O Anexo III, a que se refere o inciso II do caput do art. 8º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2016, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 18.6.2015.
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ANEXO IV

(a que se refere o inciso III do caput do art. 8º da Lei n° , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2017

* – O Anexo IV, a que se refere o inciso III do caput do art. 8º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2017, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO V

(a que se refere o art. 9º da Lei n° , de de de 2015)

Tabelas de vencimento das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do

Poder Executivo

V.1 – Vigência a partir de 1º junho de 2015

V.1.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.1.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.1.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)
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Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

18.6.2015.

V.1.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.1.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.1.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.1.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.1.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.8.2 – Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.1.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.1.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2 – Vigência a partir de 1º de junho de 2017

V.2.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.2.2.1– Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.2.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)
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Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

18.6.2015.

V.2.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.2.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.2.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.2.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.2.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.8.2 – Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.2.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.2.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3 – Vigência a partir de 1º de julho de 2018

V.3.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica – PEB,

carga horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.3.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.3.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)
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Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

18.6.2015.

V.3.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.3.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.3.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.3.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.3.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.8.2 – Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.3.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

V.3.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO VI

(a que se referem os arts. 24 e 26 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO VI

(a que se refere o art. 28-A da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004)

VI. 1 –Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola

* – A Tabela de Vencimento do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

VI. 2 –Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Secretário de

Escola

* – A Tabela de Vencimento do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

ANEXO VII

(a que se refere o parágrafo único do art. 27 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

* – A Gratificação de Função de Coordenador de Escola foi publicada no Diário do

Legislativo, de 18.6.2015.

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon
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* – A Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.6.2015.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em análise “altera a Lei nº

18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por tempo determinado

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  aprovação  da  matéria,  bem

como  as  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, o projeto retorna, agora, a esta

comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, c/c o art.

189, do Regimento Interno.

Foram anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 840 e 1.760/2015. Nos termos

regimentais, compete a esta comissão igualmente pronunciar-se sobre a matéria de

que tratam as proposições anexadas.

Por fim, cabe informar que a proposição tramita em regime de urgência.

Fundamentação

Pretende, a proposta em análise, conferir a seguinte redação ao inciso III do § 1º do

art. 4º da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009: “no caso do inciso V do caput do art.

2º, por até um ano nas áreas da saúde e da educação, por até cinco anos na área da

segurança pública e por até três anos nas áreas da defesa social, da vigilância e do

meio ambiente;”. De acordo com a regra atual, a prorrogação é de até um ano nas

áreas de saúde e educação e de até três anos nas áreas de segurança pública,

defesa social, vigilância e meio ambiente.

A proposição justifica-se pela necessidade temporária de contratação em face da

ausência de candidatos aprovados em concurso público e aptos à nomeação para os
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cargos  de  agente  socioeducativo  e  agente  penitenciário  no  Estado.  A situação  é

excepcional, e a não prorrogação dos contratos em vigor, segundo demonstrado ao

longo  da  tramitação  da  matéria,  pode  comprometer  a  continuidade  de  serviços

públicos essenciais, de modo a acarretar perigo à segurança pública. Releva dizer,

ademais, que a prorrogação se dará sem prejuízo da realização do concurso público,

atualmente com previsão para provimento de mais de 3.000 cargos de agente de

segurança e 820 de agente penitenciário.

Por  meio  da  Mensagem  nº  27/2015,  o  governador  do  Estado  encaminhou

substitutivo ao projeto, com o fito de adequar os prazos de prorrogação dos contratos

temporários  em  virtude  de  erro  formal  verificado  no  texto  apresentado.

Especificamente, tratou das funções atinentes à defesa social. Por não se verificar

inconsistência no texto do substitutivo, acatou-se a proposta em referência.

Do ponto de vista meritório, cabe reiterar que o aumento dos prazos se situa dentro

de  limites  razoáveis,  os  quais  não  descaracterizam  a  natureza  temporária  das

contratações. Portanto, a proposta é boa e merece aprovação.

Uma  vez  que  as  matérias  de  que  tratam  as  proposições  anexas  cuidam  de

conteúdo análogo,  aplicamos as análises ora empreendidas ao conteúdo que tais

projetos veiculam.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.660/2015,

no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Cabo Júlio, relator – Sargento Rodrigues – Agostinho

Patrus Filho – Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

Redação do Vencido

Altera a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre contratação por

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

Art. 1º – O inciso III do § 1º do art. 4º da Lei nº 18.185, de 2009, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 4º – (…)

§ 1º – (…)

III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano nas áreas da saúde e

da educação, por até cinco anos na área da defesa social, e por até três anos nas

áreas da segurança pública, da vigilância e do meio ambiente;”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA EM 17/6/2015

Presidência do Deputado Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento – Falta de Quórum – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio – Doutor Wilson Batista – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge –

Arlete Magalhães  – Bosco  – Cássio Soares  – Celinho do Sinttrocel  – Doutor Jean

Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira –

Geisa Teixeira  – Gustavo Valadares  – Inácio Franco  – João Leite  – Luiz Humberto

Carneiro – Neilando Pimenta – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Rogério Correia

– Sargento Rodrigues – Tony Carlos – Wander Borges.

Falta de Quórum

O  presidente  (deputado  Sargento  Rodrigues)  –  Às  14h3min,  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 amanhã, dia 18, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (– A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 11ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 12/6/2015

Presidência do Deputado Inácio Franco

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Exibição de Vídeo – Palavras do Presidente – Entrega de Placa – Palavras do Sr.

Marcílio  Valadares  –  Palavras  do  Deputado  Federal  Newton  Cardoso  Júnior  –

Palavras do Deputado Geraldo Pimenta – Apresentação Musical – Encerramento.
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Comparecimento

– Comparecem os deputados:

Geraldo Pimenta – Inácio Franco – Tiago Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Inácio Franco) – Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

– O deputado Geraldo Pimenta, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor – Destina-se esta reunião a homenagear o Município de Pitangui pelos

300 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O  locutor  –  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Marcílio

Valadares, prefeito de Pitangui, representando o município homenageado; deputado

federal  Newton  Cardoso  Júnior;  José  Antonino  Baía  Borges,  desembargador  do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais; vereador José Francisco da Silva, representando

a Câmara Municipal de Pitangui;  e  José Rodolfo de Castro Toledo, presidente da

Sociedade dos Amigos de Pitangui; o Revmo. Pe. João Emílio Souza; e o Exmo. Sr.

deputado Geraldo Pimenta.

Registro de Presença

O  locutor –  Registramos  a presença dos  Exmos.  Srs.  Jânio  Chagas,  secretário

municipal de Planejamento e Gestão; Ricardo Lobato, secretário municipal de Meio

Ambiente; e Edson Miguel de Barcelos, secretário municipal de Educação e Esporte;

da Exma. Sra. Ana Maria Werneck, diretora de Ações Museológicas, representando o

Sr. Ângelo Oswaldo, secretário de Estado de Cultura; e dos Exmos Srs. Alexandre

Maciel de Barros, secretário de Governo da Prefeitura de Pitangui;  e vereador Gil

Antônio Diniz, presidente da Câmara Municipal de Contagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor  – Convidamos todos  os presentes  a ouvir  o Hino  Nacional,  que será
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interpretado pela cantora Camila Santos Nazar, acompanhada pela violonista Maria

José dos Santos.

– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor – Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

– Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor – Com a palavra, para o seu pronunciamento, o deputado Inácio Franco,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente

Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de destacar a presença dos Exmos. Srs.

Marcílio  Valadares,  prefeito de Pitangui;  deputado federal Newton Cardoso Júnior;

desembargador  José Antonino  Baía  Borges;  deputado Geraldo  Pimenta;  vereador

José  Francisco  da  Silva,  representando  a  Câmara  Municipal  de  Pitangui;  José

Rodolfo de Castro Toledo, presidente da Sociedade dos Amigos de Pitangui. Quero

cumprimentar  o  nosso  Pe.  João  Emílio  Souza,  os  secretários  municipais  e  os

conterrâneos de Pitangui. Sou cidadão honorário de Pitangui e cumprimento a todos.

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  abre  suas  portas  para

homenagear a cidade que orgulha os mineiros e que escreveu, com o espírito de luta,

a determinação e a bravura de sua gente, uma das mais belas páginas da história do

nosso  estado.  Inspirados  pelo  grande  significado  deste  momento  especial,

recebemos de braços abertos e com orgulho os nossos amigos pitanguienses para

celebrarmos Pitangui, que completou 300 anos de fundação na última terça-feira.

Comemorar essa data no Parlamento mineiro é reconhecer a valorosa contribuição

de Pitangui na luta contra as injustiças, na luta pela liberdade e pelos valores que

ajudaram a construir o nosso estado e o País. Sinto-me honrado em ser o autor do

requerimento  desta  reunião  especial  que  insere  as  homenagens  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais a Pitangui nas comemorações dos seus 300

anos.

A fascinante história  da Sétima Vila  do Ouro de Minas Gerais,  criada em 1715,

começa  como  um  dos  primeiros  núcleos  auríferos  e  de  povoamento  do  Estado

iniciado por bandeirantes paulistas. Entre 1713 e 1720, são registradas as primeiras
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revoltas contra as imposições da Coroa portuguesa. A primeira grande revolta contra

a cobrança do quinto do ouro, liderada por Domingos Rodrigues Prado, fez com que o

governador da Capitania, o conde de Assumar, contrariando a sua vontade, anistiasse

a dívida dos pitanguienses.

Para ele, a vila deveria ser queimada para que dela não se tivesse mais memória.

Um século depois,  em 1822, outro personagem pitanguiense expressivo dava sua

contribuição para a independência do Brasil. Conselheiro e confidente de D. Pedro I,

Pe. Belchior Pinheiro de Oliveira aconselhou o imperador a optar pela separação de

Portugal. O passado glorioso de Pitangui expandiu suas fronteiras. Portal do Centro-

Oeste  mineiro,  tornou-se  cidade-mãe  de  municípios  como  Pará  de  Minas,  Nova

Serrana, Martinho Campos, Conceição do Pará, Pompéu, Dores do Indaiá e tantos

outros. Hoje sabemos que mais de 40 municípios tiveram sua origem relacionada

com Pitangui.

Na política, as famílias tradicionais pitanguienses de Antônio Rodrigues Velho, o

Velho do Taipa, e do casal Inácio de Oliveira Campos e D. Joaquina deram origem ao

tronco familiar político de grande importância para o Estado e o País. Neste grupo

ilustre, temos Gustavo Capanema, que foi ministro da Educação e Saúde do governo

Getúlio  Vargas, entre 1934 e 1945. Sua brilhante carreira política foi  marcada por

grandes contribuições ao País.

No  século  XXI,  Pitangui  preserva  as  tradições  típicas  do  interior  e  busca  a

preservação do seu patrimônio histórico e artístico, num feliz encontro com a sua

identidade. Cercado por serras e banhado pelos Rios Pará e São João, o município,

cujo nome em tupi-guarani significa rio das crianças, traz a beleza das paisagens do

nosso estado. O acolhimento, a simplicidade e a fé dos pitanguienses reproduzem a

essência mineira. Os casarões, as capelas e as fazendas centenárias confirmam o

passado de lutas e glórias. E nos seus 102 anos de existência, a Banda Lira Musical

representa a nostalgia dos tempos antigos e a alegria dos tempos atuais.

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  parabeniza  o  povo

pitanguiense, o prefeito Marcílio Valadares e os vereadores, nas comemorações dos

300 anos de Pitangui. Viva Pitangui! Muito obrigado.
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Entrega de Placa

O locutor – Neste momento, o deputado Inácio Franco, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, fará a entrega ao Sr. Marcílio

Valadares, prefeito do Município de Pitangui, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Pitangui, cidade que respira história e

arte. Instalada em 9/6/1715, a sétima vila do ouro do Estado, nomeada Vila de Nossa

Senhora da Piedade,  foi  elevada a cidade em 1855.  Berço de grandes artistas  e

intelectuais  e  de  famílias  de  destacados  políticos  de  nosso  País,  Pitangui  é,

indubitavelmente,  um  convite  ao  turismo  histórico,  artístico-cultural  e  ecológico.  A

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na passagem dos 300 anos de

fundação  de  Pitangui,  presta  à  importante  cidade  mineira  esta  merecida

homenagem”.

– Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Marcílio Valadares

Boa  noite  a  todos.  Exmo.  Sr.  Inácio  Franco,  deputado  estadual,  autor  do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  neste  ato  representando  o

deputado Adalclever Lopes, presidente desta Casa, na pessoa do qual estendo os

meus cumprimentos a todos os componentes da Mesa diretora desta Casa e aos

demais  deputados deste  Parlamento  mineiro;  Exmo.  Sr.  deputado federal  Newton

Cardoso Júnior; Exmo. Sr. José Antonino Baía Borges, desembargador do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Geraldo Pimenta, deputado estadual;

Exmo. Sr. José Francisco da Silva, vereador, meu amigo e companheiro, nosso Zé

Francisco, representando o Poder Legislativo de Pitangui; Exmo. Sr. José Rodolfo de

Castro Toledo, presidente da Sociedade dos Amigos de Pitangui; meu amigo, meu

irmão,  nosso  conselheiro  Pe.  João  Emílio  de  Souza;  minhas  senhoras;  meus

senhores; querido povo de Pitangui; inicialmente quero manifestar o enorme privilégio

e a grande honra de poder estar, mais uma vez, nesta insigne Casa do povo mineiro,

onde o cidadão tem poder e vez, a nossa egrégia Assembleia Legislativa, que vem

dando  belos  exemplos  ao  Brasil  no  cumprimento  de  suas  funções  de  discutir  e

produzir leis, de fiscalizar, enfim, de representar os interesses dos vários setores da
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sociedade,  ações  que  produzem  impacto  direto  na  vida  dos  cidadãos,  na

administração pública e nos rumos da economia mineira.

Quero ainda, de modo bem especial, cumprimentar e agradecer, em nome do povo

de Pitangui, a carinhosa iniciativa do nobre deputado desta Casa, Inácio Franco, ao

promover esta reunião especial em homenagem ao Município de Pitangui, pelos 300

anos de sua elevação à condição de vila, a sétima vila do ouro das Minas Gerais,

criada em 1715. Esse seu gesto de carinho e respeito, caro deputado Inácio Franco,

ficará para sempre em nossos corações e na memória dos pitanguienses, que lhe

dedicam carinho e afeto e acreditam na força do seu trabalho, que é transparente e

transformador.

Srs. deputados, senhoras e senhores, estamos vivenciando em Pitangui um mês de

junho atípico, um período de intensas comemorações e significativas realizações, que

nos  faz  cada  vez  mais  acreditar  na  força  do  nosso  trabalho  como  fator  de

desenvolvimento e bem-estar dos pitanguienses.

Já  inauguramos  nesses  primeiros  12  dias  de  junho  cinco  novas  praças  com

iluminação  e  academias  ao  ar  livre;  vamos  inaugurar  amanhã  as  obras  de

restauração da tradicional Igreja de São Francisco de Assis, uma edificação do século

XVIII;  inauguraremos as  novas  instalações  do Museu da  História  de  Pitangui,  na

antiga estação ferroviária, que preserva documentos a partir de 1713; iremos também

inaugurar  o  prédio  do  antigo  museu,  uma  edificação  do  século  XVII,  que  foi

totalmente restaurado e que passará a abrigar o nosso riquíssimo acervo de imagens

sacras; em breve entregaremos à cidade as novas UBS que estão sendo construídas,

escolas rurais que estão sendo reformadas e ampliadas e asfaltamento de ruas.

Como está escrito no mais recente livro sobre a história de Pitangui,  O país do

Pitanguy,  do Prof. Rabello, Pitangui foi matriz civilizadora e cultural de uma imensa

área  geográfica  no  Centro-Oeste  mineiro.  Somam-se  42  unidades  políticas

municipais, entre elas, caro deputado Inácio Franco, a dileta filha de Pitangui, a sua e

nossa simpática Pará de Minas, cidade que, sob sua batuta como prefeito, avançou

como nunca se viu. Ao longo dos seus 300 anos, Pitangui deu a Minas e ao Brasil

valorosos homens e mulheres,  políticos  de renome nacional,  artistas  e escritores.

Podemos destacar a lendária fazendeira pitanguiense Maria Tangará e D. Joaquina
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do Pompéu, a Dama do Sertão, mulheres poderosas e de grande prestígio perante a

Corte Portuguesa; políticos do quilate de Gustavo Capanema, ministro de Estado,

deputado e senador da República; ministro Francisco Campos; e Benedito Valadares,

entre outros. No campo das artes, Mauro Borja Lopes, o Borjalo, que foi por longos

anos diretor artístico da Rede Globo de Televisão. Homens que foram decisivos na

história  do Brasil,  como Pe. Belchior  Pinheiro de Oliveira,  vigário por 42 anos em

Pitangui, amigo, confessor e confidente de D. Pedro I. Pe. Belchior estava presente

junto a D. Pedro quando o imperador recebeu, no dia 7 de setembro, as famosas

cartas com ordens ameaçadoras de Portugal e, irado, pediu a Pe. Belchior que as

lesse e em seguida recorreu aos conselhos do padre, que prontamente respondeu:

"Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil neste momento, será prisioneiro das Cortes

e  talvez  deserdado  por  elas.  Não  há  outro  caminho  senão  a  independência  e  a

separação". E a partir daí deu no que todos conhecem: a Independência do Brasil.

Senhores deputados, meu querido povo de Pitangui, caro deputado Inácio Franco,

sinto-me honrado e agradecido a Deus, que vem me proporcionando o privilégio e a

honra  de  ser  o  prefeito  do  tricentenário  de  Pitangui.  Estou  confiante,  motivado e

ciente de que posso fazer muito mais ainda por esse meu torrão querido e tão amado.

Obrigado, mais uma vez, por essa maravilhosa e significativa homenagem que aqui

presenciamos, uma homenagem digna da importância e das tradições de Pitangui e

dos  pitanguienses.  Obrigado a  todos,  e  fica  aqui  o  nosso  convite  para  visitarem

Pitangui, cantada em verso e prosa como a cidade-nobreza de Minas Gerais. Boa

noite.

Palavras do Deputado Federal Newton Cardoso Júnior

Cumprimento o excelentíssimo deputado Inácio Franco, que preside esta sessão

solene de homenagem ao Município de Pitangui. Parabenizo-o pelo requerimento que

homenageia essa cidade histórica e fundamental para nosso estado. Cumprimento o

deputado Geraldo Pimenta, nobre colega do deputado Inácio Franco e representante

de  todos  os  parlamentares  estaduais.  Cumprimento  também  o  prefeito  Marcílio

Valadares; o desembargador José Antonino Baía, representando o Poder Judiciário

neste evento; o Dr. José Rodolfo de Castro, presidente da Sociedade dos Amigos de

Pitangui;  o  caro  vereador  Zé  Francisco,  que  representa  neste  ato  todos  os
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parlamentares municipais;  os caros vereadores de Pitangui;  o  caríssimo Pe.  João

Emílio, que nos honra muito com sua presença, ajudando a abençoar este evento.

Senhoras e senhores, caros pitanguienses, caros mineiros, como deputado federal

eleito por Pitangui, honra-me muito vir, pela primeira vez na vida, falar desta tribuna

estadual, tendo a oportunidade única de comemorar 300 anos de uma cidade onde

tenho profundas raízes. Minha família está em Pitangui há mais de 50 anos. Temos

nessa cidade um segundo lar, senão o primeiro. Temos nessa cidade investimentos

vastos, investimentos com geração de emprego, com geração de renda, mas o valor

principal  dessa  terra  são  as  pessoas.  Pitangui  é  uma cidade  que  não  pode  ser

reconhecida apenas pela sua grande produção aurífera histórica, não apenas por ter

sido grande e vasto território responsável  por quase metade do Estado de Minas

Gerais, mas pelo seu povo ordeiro, receptivo e trabalhador. Lá aprendemos desde

cedo o que é qualidade de vida, o que é qualidade do trabalho.

Os  300  anos  desse  município  denotam  a  sua  fundamental  importância  para  a

Independência do Brasil, denotam o quanto esse município participou da formação

desta nação. Hoje temos oportunidade de comemorar  300 anos da história  dessa

cidade que foi responsável  por grandes e nobres figuras do nosso país. Portanto,

saudando todos do município, saudando todos os pitanguienses, deixo o meu fraterno

abraço a todos os munícipes, parabenizando mais uma vez o deputado Inácio Franco

por  esta  iniciativa.  Que  Deus  abençoe  essa  cidade  que  tanto  contribuiu  e  tanto

contribui para o desenvolvimento histórico do nosso país. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Geraldo Pimenta

Boa noite a todos. Inicialmente, quero saudar o deputado estadual Inácio Franco,

na pessoa de quem cumprimento  toda a  Mesa.  Quero  saudar  também o prefeito

Marcílio, saudando assim todas as pessoas presentes neste Plenário. Inácio, você é

autor do requerimento que presta uma justa homenagem à cidade nobreza de Minas

Gerais.  Guimarães  Rosa  disse  que,  se  uma  criança  nasceu,  o  mundo  tornou  a

começar. Pitangui tem duas coisas fantásticas, dois símbolos muito importantes, que

foram citados aqui: a criança e o rio. Da criança e do rio, desenvolveu-se em nossas

Minas Gerais toda essa inteligência de Pitangui.

Quero  saudar  o  Newtinho  Cardoso,  que  desponta  em  Brasília  como  um  dos
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grandes parlamentares de Minas. Quero saudar também o Marcílio, o Marco Antônio,

os Melo Franco, de Pitangui. Quebrando um pouco o protocolo, quero dizer que fui

aluno,  no  Hospital  das  Clínicas,  na  faculdade  de  medicina,  do  Dr.  Márcio  Melo

Franco, na pessoa de quem presto esta homenagem a toda a Pitangui. O Márcio,

durante muitos anos, foi  professor emérito da faculdade de medicina e se junta a

grandes  artistas,  intelectuais,  personalidades  literárias  da  arte  e  da  ciência  de

Pitangui. Viva Pitangui! Viva a cidade nobreza de Minas! Muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir os cantores Dênio e Samuel Caldas,

que interpretarão o hino de Pitangui, de autoria de José de Oliveira Nunes, o Patesko,

e  a  música  Pitangui  e  nada  mais,  de  Ranulpho  Nunes.  Em  seguida,  ouviremos

Giancarlo Scapolatempore, que nos apresentará a canção Pitangui, de sua autoria.

– Procede-se à apresentação musical.

O  presidente  –  Quero  agradecer  aos  artistas  Camila  dos  Santos,  Maria  José

Santos,  Dênio Caldas,  Samuel  Caldas e  Giancarlo,  que,  gentilmente,  aceitaram o

convite para abrilhantar esta noite com suas apresentações. O nosso muito obrigado.

Esta presidência passa a palavra ao deputado federal Newton Cardoso Júnior, para

um comunicado.

O deputado federal Newton Cardoso Júnior – Presidente, agradeço a intercessão e

peço  desculpas  para  quebrar  o  protocolo  e  reiterar  que,  na  próxima  terça-feira,

atendendo a requerimento que também fiz em Brasília, vamos realizar sessão solene

para homenagear os 300 anos desse município no Congresso Nacional.  Portanto,

quero reiterar o convite a todos que puderem participar. Já tenho a expectativa de

nosso prefeito estar lá conosco para homenagearmos, na Câmara brasileira,  essa

ilustre cidade que muito nos honra e alegra. Muito obrigado.

Encerramento

O  presidente  –  A presidência  manifesta  a  todos  agradecimentos  pela  honrosa

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

deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 15, às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 41/2015*

Belo Horizonte, 16 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à  elevada deliberação dessa egrégia  Assembleia,  por  intermédio  de

Vossa Excelência, propostas de emenda ao Projeto de Lei nº 1.504, de 2015, que

dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos profissionais da Educação

Básica do Poder Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de Professor

da Educação Básica e dá outras providências.

A Emenda  nº  1  propõe  alteração no  art.  5º  do  projeto  de  lei  para  modificar  a

estrutura  das  carreiras  de  Analista  de  Educação  Básica,  Assistente  Técnico

Educacional,  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica,  Analista  Educacional  e

Assistente de Educação.

A Emenda nº 2 tem como objetivo acrescentar, onde convier, nova regra pertinente

à promoção dos professores que estão no nível T2.

A Emenda nº 3 dá nova redação ao § 5º do art. 17 do projeto de lei, de forma a

constar que não será exigida a certificação para a promoção ao nível III das carreiras

de  Professor  de  Educação  Básica,  Analista  Educacional  e  Analista  de  Educação

Básica,  e  aos  níveis  II  e  III  das  carreiras  de  Assistente  Técnico  Educacional,

Assistente  Técnico  de  Educação  Básica  e  Assistente  de  Educação  enquanto  o

processo para a obtenção do referido título não for regulamentado e implementado

pela SEE.

A Emenda nº 4 propõe nova redação ao art. 22 do projeto de lei com o objetivo de

garantir  a  opção  pela  remuneração  do cargo efetivo  acrescida  de  50% do  cargo

comissionado para os Diretores de Escola do Colégio Tiradentes, adotando a mesma

regra proposta para os Diretores de Escola da SEE.

A Emenda nº 5 altera a redação do § 3º do art. 23 do projeto de lei e acrescenta ao

mesmo artigo o § 4º,  assegurando ao Diretor de Escola aposentado apostilado a

possibilidade de optar pelo dobro da remuneração do cargo efetivo somada a 50% do

comissionado.

A Emenda nº 6 propõe a inclusão de artigo, onde convier, e do Anexo VIII ao projeto
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de lei, para fixar a tabela do Diretor de Escola do Colégio Tiradentes com os mesmos

valores propostos para os Diretores de Escola da SEE.

A Emenda nº 7 propõe a alteração do Anexo I do projeto de lei, para adequação do

projeto às alterações de estrutura das carreiras de Analista Educacional, Analista de

Educação Básica, Assistente Técnico Educacional, Assistente Técnico de Educação

Básica e Assistente de Educação

A  Emenda  nº  8  propõe  a  alteração  da  nomenclatura  de  Assistente  Técnico

Educacional para Técnico da Educação.

A Emenda nº 9 propõe a alteração das tabelas constantes nos itens V.1.3, V.1.4,

V.1.5, V.1.6, V.1.7, V.1.8, V.2.3, V.2.4, V.2.5,  V.2.6, V.2.7, V.2.8, V.3.3, V.3.4, V.3.5,

V.3.6, V.3.7 e V.3.8 do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015.

Anoto, por fim, que as Emendas nºs 1 até 9 trarão impacto financeiro ao Orçamento

do Estado de R$ 7,2 milhões no exercício de 2015 e de R$ 6,7 milhões em 2016.

São essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que me levam a propor  emendas ao

projeto de lei em questão.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Dê-se a seguinte redação ao art. 5º do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015:

“Art. 5º  – A estrutura das carreiras de Professor de Educação Básica, Analista de

Educação Básica, Assistente Técnico Educacional, Assistente Técnico de Educação

Básica, Analista Educacional e Assistente de Educação, a que se referem os itens I.1,

I.3, I.4, I.5, I.6 e I.7 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma

constante no Anexo I desta lei.”

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 1.504, de 2015:

Art.  (…)  –  O servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor  de  Educação  Básica,  posicionado  em  maio  de  2015  no  nível  T2  da

estrutura constante no Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010, terá promoção na carreira a

partir de 1º de junho de 2015, mediante comprovação da conclusão de curso superior
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com  licenciatura  plena  ou  graduação  com  complementação  pedagógica,  e

observados os demais requisitos previstos na legislação vigente.

§ 1º – O tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de maio

de 2015 e as avaliações de desempenho individual concluídas nesse período serão

considerados para fins de concessão da promoção de que trata o caput.

§ 2º – Aplica-se o disposto no  caput ao servidor inativo ou que se encontre em

afastamento  preliminar  à  aposentadoria,  posicionado  no  nível  T2  da  carreira  de

Professor  de  Educação  Básica  em  maio  de  2015,  desde  que tenha  cumprido  os

requisitos para promoção previstos no art. 18 da Lei nº 15.293, de 2004, quando em

atividade.

§ 3º – Na hipótese de não preenchimento dos requisitos para promoção na carreira,

o servidor de que trata o caput será reposicionado no nível I da tabela constante no

Anexo I  da  Lei  nº  15.293,  de  2004,  com a  alteração dada pelo art.  5º  desta lei,

aplicando-se, para tal fim, as regras estabelecidas no art. 6º.

§ 4º – Aplica-se ao servidor que tiver a promoção concedida a partir de 1º de junho

de 2015 a antecipação da promoção subsequente conforme as datas previstas no art.

19-C da Lei nº 19.837, de 2011, com redação dada por esta lei.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Dê-se a seguinte redação ao § 5º do art. 17 do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015:

“Art. 17 – (...)

§ 5º – Não será exigida a certificação para a promoção ao nível III das carreiras de

Professor de Educação Básica, Analista Educacional e Analista de Educação Básica,

e  aos  níveis  II  e  III  das  carreiras  de  Assistente  Técnico  Educacional,  Assistente

Técnico de Educação Básica e Assistente de Educação enquanto o processo para a

obtenção do referido título não for regulamentado e implementado pela SEE.”.

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Dê-se a seguinte redação ao art. 22 do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015:

“Art. 22 – O art. 35 da Lei Delegada n° 182, de 21 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  35 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para o

exercício  do  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Diretor  de  Escola  do  Colégio
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Tiradentes da  Polícia Militar,  de  que trata  o  art.  8º-D da Lei  nº  15.301,  de  2004,

poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;

II – pela remuneração do seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento)

da remuneração no cargo de provimento em comissão.”.”.

EMENDA Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

O art. 23 do Projeto de Lei nº 1.504, de 2015, fica acrescido do seguinte § 4º, e seu

§ 3º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 23 – (...)

§ 3º – O servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola, Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar ou de Secretário

de Escola, que tenha adquirido o direito ao apostilamento anteriormente à vigência da

Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, poderá optar:

I – pelo recebimento integral da remuneração do cargo em que foi apostilado;

II – pela remuneração do cargo efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta por

cento) da remuneração do cargo em que foi apostilado;

§ 4º – É assegurado ao servidor inativo que, em virtude de apostilamento, esteja

recebendo a remuneração do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola

ou de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar e que passou para a

inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 (vinte e

quatro horas semanais) optar pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo

de  provimento  efetivo  acrescido  da  parcela  de  50%  (cinquenta  por  cento)  da

remuneração do cargo de provimento em comissão.”.

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Acrescentem-se os seguintes artigos e o seguinte Anexo VIII ao Projeto de Lei nº

1.504, de 2015:

“Art. (…) – A Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, fica acrescida do seguinte art.

12-A:

“Art. 12-A – A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar é a constante no Anexo III desta lei.”.
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Art. (…) – O Anexo III da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, passa a vigorar na

forma constante do Anexo VIII desta lei.”.

ANEXO VIII

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2015.)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 12-A da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010)

TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE

DIRETOR DE ESCOLA DO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR

* – A Tabela de Subsídio  do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor  de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar foi publicada no Diário do Legislativo,

de 19.6.2015.

EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Acrescentem-se ao Anexo I  do  Projeto  de  Lei  nº  1.504,  de  2015,  as  seguintes

tabelas:

“I.3 –  Estrutura da Carreira de Analista de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Analista de Educação Básica, carga horária 30 ou 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

I.4 –  Estrutura da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

*  –  A Estrutura  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica,  carga

horária 30 ou 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

I.5 –  Estrutura da Carreira de Assistente Técnico Educacional

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga horária 30 ou

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

I.6 –  Estrutura da Carreira de Analista Educacional

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30 ou 40 horas,

foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

I.7 –  Estrutura da Carreira de Assistente de Educação
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Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Assistente de Educação,  carga horária 30 ou 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

EMENDA Nº 8 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

Acrescente-se, onde convier, a alteração da nomenclatura de Assistente Técnico

Educacional para Técnico da Educação.

EMENDA Nº 9 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504, DE 2015

As tabelas constantes nos itens V.1.3, V.1.4, V.1.5, V.1.6, V.1.7, V.1.8, V.2.3, V.2.4,

V.2.5, V.2.6, V.2.7, V.2.8, V.3.3, V.3.4, V.3.5, V.3.6, V.3.7 e V.3.8 do Projeto de Lei nº

1.504, de 2015, ficam substituídas pelas seguintes tabelas:

“V.1.3 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.1.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.1.3.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.1.4 –  Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

19.6.2015.

V.1.5 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.1.5.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.1.5.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.1.6 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional
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V.1.6.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.1.6.2 –   Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.1.7 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica

V.1.7.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.1.7.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.1.8 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.1.8.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.1.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.3 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.2.3.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.3.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.4 –  Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

V.2.4.1 – Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

19.6.2015.

V.2.5 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.2.5.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.5.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.2.6.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.6.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.2.7.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.7.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.2.8.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.2.8.2 –  Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.3 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.3.3.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.3.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.4 –  Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

V.3.4.1 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

19.6.2015.

V.3.5 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.3.5.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.5.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.6 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional

V.3.6.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.6.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico Educacional, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.7 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação

Básica
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V.3.7.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.7.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.8 –  Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.3.8.1 –  Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

V.3.8.2 –  Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 19.6.2015.

–  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.504/2015.

* – Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 42/2015*

Belo Horizonte, 18 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência,

nos  termos  do art.  69  da  Constituição Estadual,  que  seja  retirada  a  urgência  na

apreciação do Projeto de Lei nº 1.266, de 2015, que autoriza o Poder Executivo a

alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG –

o imóvel que especifica, solicitada na Mensagem nº 21, de 30 de abril de 2015.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”

– Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.266/2015.

* – Publicado de acordo com o texto original.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.659/2015

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os arts. 5º e 6º.

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2015.
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Sargento Rodrigues

Justificação: Apresenta-se a emenda em espeque na esteira do que vem propondo

o então governador  do  Estado de Minas  Gerais,  o  que  seja  reduzir  os  custos  e

racionalizar  a  máquina  pública  de  forma  a  possibilitar  maiores  investimentos  em

infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Assim, não há como coadunar com a proposta encaminhada, que visa repassar ao

Tribunal  de  Justiça  Militar  a  dotação  que  se  pretende,  já  que  se  apresenta  na

contramão da política do governo estadual de redução de gastos.

Ademais, fatos foram denunciados no que se refere ao pagamento de altos salários

no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, além de gastos exorbitantes

realizados pelo Ministério Público Militar na compra de uniformes para funcionários.

Verifica-se, portanto, que na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais o dinheiro

público  é  empregado em total  desconformidade com os  ditames constitucionais  e

legais, na medida em que sua aplicação é totalmente desvirtuada. Ao contrário de ser

empregado em benefício do  bom  desempenho da Justiça  Militar,  é  utilizado  para

pagamento de salários vultosos, em sua maioria,  às pessoas que ocupam cargos

comissionados, ou seja, de livre nomeação.

Assim,  tendo  em  vista  todo  o  mencionado,  é  que  se  encaminha  a  presente

proposição, e contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art.  5º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais até o limite de R$791.000,00 (setecentos e noventa e um mil reais),

para  atender  a  Outras  Despesas  Correntes,  salvo  para  pagamento  de  serviços

prestados por terceiros, de diárias, de vale-alimentação, de material de distribuição

gratuita e de passagens e despesas de locomoção.”.

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Apresenta-se a emenda em espeque na esteira do que vem propondo

o então governador  do  Estado de Minas  Gerais,  o  que  seja  reduzir  os  custos  e
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racionalizar  a  máquina  pública  de  forma  a  possibilitar  maiores  investimentos  em

infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Assim, não há como coadunar com a proposta encaminhada, que visa repassar ao

Tribunal  de  Justiça  Militar  a  dotação  que  se  pretende,  já  que  se  apresenta  na

contramão da política do governo estadual de redução de gastos.

Ademais, fatos foram denunciados no que se refere ao pagamento de altos salários

no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, além de gastos exorbitantes

realizados pelo Ministério Público Militar na compra de uniformes para funcionários.

Verifica-se, portanto, que na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais o dinheiro

público  é  empregado em total  desconformidade com os  ditames constitucionais  e

legais, na medida em que sua aplicação é totalmente desvirtuada. Ao contrário de ser

empregado em benefício do  bom  desempenho da Justiça  Militar,  é  utilizado  para

pagamento de salários vultosos, em sua maioria,  às pessoas que ocupam cargos

comissionados, ou seja, de livre nomeação.

Assim,  tendo  em  vista  todo  o  mencionado,  é  que  se  encaminha  a  presente

proposição, e contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 5º o seguinte parágrafo único:

“Parágrafo único – Fica vedada a destinação ou a reversão do crédito suplementar

de que trata o caput deste artigo ao pagamento de despesas de Pessoal e Encargos

Sociais.”.

Sala das Reuniões, 1º de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Apresenta-se a emenda em espeque na esteira do que vem propondo

o então governador  do  Estado de Minas  Gerais,  o  que  seja  reduzir  os  custos  e

racionalizar  a  máquina  pública  de  forma  a  possibilitar  maiores  investimentos  em

infraestrutura e melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão.

Assim, não há como coadunar com a proposta encaminhada, que visa repassar ao

Tribunal  de  Justiça  Militar  a  dotação  que  se  pretende,  já  que  se  apresenta  na

contramão da política do governo estadual de redução de gastos.

Ademais, fatos foram denunciados no que se refere ao pagamento de altos salários
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no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, além de gastos exorbitantes

realizados pelo Ministério Público Militar na compra de uniformes para funcionários.

Verifica-se, portanto, que na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais o dinheiro

público  é  empregado em total  desconformidade com os  ditames constitucionais  e

legais, na medida em que sua aplicação é totalmente desvirtuada. Ao contrário de ser

empregado em benefício do  bom  desempenho da Justiça  Militar,  é  utilizado  para

pagamento de salários vultosos, em sua maioria,  às pessoas que ocupam cargos

comissionados, ou seja, de livre nomeação.

Assim,  tendo  em  vista  todo  o  mencionado,  é  que  se  encaminha  a  presente

proposição, e contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 990/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  União  das  Associações  Comunitárias,  Culturais,

Esportivas e Beneficentes de Minas Gerais – Uacebem –, com sede no Município de

Muriaé.

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 990/2015 pretende declarar de utilidade pública a União das

Associações Comunitárias, Culturais, Esportivas e Beneficentes de Minas Gerais –

Uacebem –, com sede no Município de Muriaé, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a promoção de

serviços sociais, como assistência social, educação e saúde.

Com esse propósito, a instituição visa à promoção e ao incentivo da cultura, da

defesa e da preservação do patrimônio histórico e artístico; ao fomento da segurança

alimentar e nutricional; à defesa, à preservação e à conservação do meio ambiente e

à promoção do desenvolvimento sustentável.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Uacebem  em  favor  dos

moradores de Muriaé, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 990/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.018/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  a  proposição  em  epígrafe,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.451/2011, visa instituir o Dia da

Conscientização contra o Bullying.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  16/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado seu exame preliminar quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.018/2015 tem por finalidade instituir o dia 20 de março como

Dia da Conscientização contra o Bullying.

Inicialmente, cabe esclarecer que  bullying é uma situação que se caracteriza por

agressões intencionais,  verbais  ou físicas, feitas de maneira repetitiva,  por  um ou

mais alunos contra um ou mais colegas. O termo tem origem na palavra inglesa bully,

que  significa  valentão,  brigão.  Mesmo  sem  uma  denominação  em  português,  é

entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maus-tratos. A

prática pode trazer  como consequência desde isolamento  e queda do rendimento

escolar  até  o  aparecimento  de  doenças  psicossomáticas  e  alteração  do  estado

emocional da vítima.

Com  relação  à  análise  jurídica,  é  importante  relatar  que,  na  repartição  de
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competência legislativa, o art. 22 da Constituição da República enumera as matérias

reservadas privativamente  à União;  e o art.  30 indica  aquelas  que,  por  versarem

sobre questões de interesse local, devem ser tratadas pelos municípios. Ao estado,

segundo o § 1º  do art.  25, ficam reservadas as competências que não lhe sejam

vedadas.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta

Magna, infere-se que pode o estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais, o art. 66 da Constituição Mineira, que enumera as matérias legislativas de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a membros deste Parlamento

é facultada a deflagração do processo legislativo no caso em questão.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo dos aspectos de oportunidade e adequação da medida proposta pelo projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.018/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Cristiano Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.046/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 908/2011, tem por objetivo instituir o Dia de

Conscientização sobre o Autismo no Estado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  16/4/2015  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
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 1.046/2015 tem por finalidade instituir o dia 2 de abril como o

Dia de Conscientização sobre o Autismo no Estado.

Justifica o autor da matéria que o dia escolhido é consagrado pela Organização das

Nações Unidas – ONU – como Dia Internacional do Autismo, e que seu objetivo é

aprofundar a discussão sobre o autismo, lutar pelos direitos sociais desse grupo e

buscar políticas públicas que beneficiem os autistas.

Com  relação  à  análise  jurídica,  destacamos  que  o  art.  22  da  Constituição  da

República relaciona as matérias de interesse nacional, sobre as quais a competência

de legislar está reservada privativamente à União, e o art. 30, I, determina que cabe

aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. A competência do estado

membro está consagrada no § 1º do art. 25 da referida Carta, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos estados brasileiros, o

que possibilita a tramitação do projeto em exame.

Com  referência  à  Constituição  Mineira,  o  art.  66,  que  enumera  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo,

do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não menciona aquela

consubstanciada na proposição sob comento. Em decorrência disso, não há óbice à

deflagração do processo legislativo por membro desta Casa.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 1.046/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.
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Leonídio Bouças, presidente e relator – Isauro Calais – Luiz Humberto Carneiro –

Cristiano Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.151/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Industrial

– ABI –, com sede no Município de São José do Divino.

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 1.151/2015, pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Industrial – ABI –, com sede no Município de São José do

Divino, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

que  tem  como  escopo  trabalhar  pela  melhoria  da  qualidade  de  vida  de  seus

associados.

Com esse propósito, a instituição pretende organizar seus associados e defendê-

los, além de desenvolver trabalho social com idosos, jovens e crianças, distribuindo-

lhes, gratuitamente, benefícios alcançados juntos aos órgãos municipais, estaduais,

federais e à iniciativa privada, sem distinção de qualquer natureza.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação dos Moradores

do  Bairro  Industrial  –  ABI  –  em  prol  dos  moradores  de  São  José  do  Divino,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.151/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.198/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe institui o

Dia Estadual do Vaqueiro.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.198/2015 pretende instituir o Dia Estadual do Vaqueiro, a ser

comemorado, anualmente, no dia 29 de setembro. Em seu art. 2º, estabelece que as

solenidades  comemorativas  serão elaboradas  com o  apoio  do  Poder  Executivo  e

demais instituições competentes, e a data passará a integrar o calendário oficial dos

eventos do Estado.

A  Constituição  da  República  estabelece  que  à  União  compete  legislar

privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,

relacionadas  no  art.  22;  e  aos  municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,

conforme preceitua  o  inciso  I  do  art.  30.  A competência  do  estado  membro  está

consagrada no § 1º do art. 25, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no

campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo no caso em questão.

Entretanto, o art. 2º da proposição de lei em análise contém duas impropriedades.
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Primeiro,  o  Poder  Executivo  não  necessita  de  autorização  do  Legislativo  para

desempenhar atividades que se enquadram no seu campo de atuação, a não ser que

haja previsão constitucional explícita, o que não é o caso. Dessa forma, não cabe à

norma estabelecer que serão realizadas comemorações.

Segundo,  não  há  um  calendário  oficial  de  eventos  do  Estado.  De  fato,  cada

secretaria estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o

caso,  as  atividades  específicas  que  desenvolverá  para  comemorá-las.  Esse

procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do

que implementar  o comando da norma que instituiu  a data comemorativa.  Assim,

torna-se dispensável comando legal destinado a inserir a data criada no calendário

oficial do Estado.

Assim,  com  a  finalidade  de  suprimir  o  art.  2º,  apresentamos  a  Emenda  no  1,

redigida ao final deste parecer.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.198/2015 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Cristiano Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.808/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonídio Bouças, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.666/2014, visa declarar de utilidade pública o

Instituto Ricardo Dias, com sede no Município de Cataguases.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.808/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Ricardo Dias, com sede no Município de Cataguases.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 10

veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 30 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

qualificada como organização da sociedade civil de interesse público – Oscip –, nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo

objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.808/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro, presidente e relator – Leonídio Bouças – Cristiano Silveira

– Isauro Calais.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.885/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

o Dia Estadual do Leite.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/6/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 1.885/2015 de instituir  o Dia Estadual do Leite,  a ser

comemorado anualmente no dia 1º de junho. No art. 2º, a proposição estabelece que

a data fica incluída no calendário de eventos do Estado.

A Constituição da República, em seu art.  22, relaciona as matérias de interesse

nacional,  sobre as quais cabe à União legislar  privativamente; no art.  30, prevê a

competência dos municípios para tratar de assuntos de interesse local e suplementar

a  legislação  federal  e  estadual  para  atender  às  suas  peculiaridades.  Ao  estado

membro, o § 1º do art. 25 reserva a competência sobre temas que não se enquadram

no campo privativo da União ou do município.

Tendo em vista esses dispositivos,  a instituição de data comemorativa pode ser

objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte de quaisquer  dos estados  componentes do

sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Contudo,  é  preciso  esclarecer  que  não  há  um  calendário  oficial  de  datas

comemorativas no Estado, conforme mencionado no art. 2º do projeto de lei. De fato,

cada secretaria estabelece as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se

for  o  caso,  as  atividades  específicas  que desenvolverá  para  comemorá-las.  Esse

procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do

que implementar  o comando da norma que instituiu  a data comemorativa.  Assim,

torna-se dispensável comando legal destinado a inserir a data criada no calendário

oficial de datas comemorativas do Estado, uma vez que ele inexiste.
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Em  decorrência  dessa  constatação,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o

Substitutivo nº 1, que tem como finalidade suprimir o art. 2º e adequar a matéria à

técnica legislativa.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.885/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia Estadual do Leite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Leite, a ser comemorado anualmente no

dia 1º de junho.

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

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio Bouças presidente e relator – Isauro Calais – Luiz Humberto Carneiro –

Cristiano Silveira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.254/2015

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 1.254/2015 “dispõe

sobre a integração dos órgãos de defesa social do Estado e dá outras providências” e

foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise objetiva dispor sobre a integração dos órgãos estaduais

de defesa  social.  O  art.  1º  estabelece as  diretrizes  para  a  política  de  segurança

pública, prevendo, entre outras, a observância dos princípios e normas do Estado

Democrático de Direito,  a integração das forças policiais e a parceria permanente

entre a população e as polícias nas ações de prevenção e combate à violência.

O art. 2º estatui que, com o objetivo de desenvolver a integração dos órgãos de

segurança pública, poderá ser ofertado curso de formação inicial conjunta para os

ingressos na Polícia Militar, na Polícia Civil  e no Corpo de Bombeiros Militar, com

regulamentação a cargo da Secretaria de Defesa Social – Seds.

Já  o  art.  3º  estabelece  um  preceito  fundamental  da  segurança  pública  cidadã,

segundo o qual os agentes de segurança pública devem sempre cumprir o dever que

a lei lhes impõe, servindo à comunidade, protegendo as pessoas contra atos ilegais e

socorrendo-as em caso de sinistros. Além disso, contém diretriz relacionada com o

uso legítimo da força, observando-se o princípio da razoabilidade.

O  art.  4º  prevê  critérios  técnicos  para  a  fixação  do  efetivo  de  agentes  das

organizações de segurança pública do Estado nos municípios. O objetivo é garantir

que os maiores contingentes de servidores sejam alocados nos municípios com maior

potencial para a incidência criminal ou riscos de defesa civil.

Por seu turno, o art. 5° traz diretrizes para as parcerias entre a população e as

polícias nas ações de prevenção e combate à violência. Por fim, o art. 6º estabelece

que  a  Polícia  Militar,  a  Polícia  Civil,  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar  e  os  órgãos

responsáveis pelas políticas de gestão prisional e de gestão socioeducativa deverão

elaborar seu respectivo Plano Diretor de Fixação do Efetivo – PDFE –, a cada quatro

anos,  composto  pelas  ações  e  cronogramas  de  alteração  dos  seus  efetivos  nos

municípios, conforme critérios estabelecidos no art. 4º,  bem como prognósticos de

evasão e planejamento de concursos públicos.

Na execução da política de segurança pública, há uma repartição de competências

entre a União e os estados, nos termos da Constituição de 1988. O sistema policial

brasileiro rege-se pelo disposto no art. 144 do texto constitucional, que estabelece

que  a  segurança  pública  será  exercida  por  meio  dos  seguintes  órgãos:  Polícia
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Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias

militares e corpos de bombeiros militares. Com base nesse dispositivo, conclui-se que

o  sistema  policial  brasileiro  é  formado,  basicamente,  por  entidades  federais  de

competências específicas e por instituições estaduais de competência geral: judiciária

(Polícia Civil) e ostensiva (Polícia Militar).

A criação da Seds, em 2003, permitiu que fossem reunidas e vinculadas à mesma

pasta as ações relacionadas à prevenção da criminalidade, a integração operacional

dos  órgãos  de  defesa  social,  a  custódia,  a  educação  e  a  reinserção  social  dos

indivíduos privados de liberdade e o enfrentamento de calamidades.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, que atua na defesa civil, o sistema de defesa

social conta com as Polícias Civil e Militar nas atividades de prevenção e repressão à

criminalidade, tendo cada uma delas uma função específica. A Polícia Civil atua na

investigação de ocorrências criminais e na produção do inquérito policial. A Polícia

Militar é responsável pelo policiamento preventivo, executando a ronda ostensiva em

todas as suas modalidades e atuando na manutenção e restauração da ordem de

uma forma geral.

Desde 2003 vem sendo implementado o projeto estadual de integração das Polícias

Civil e Militar, que tem como estratégias principais a integração das informações, das

áreas  territoriais  de  atuação  e  do  planejamento  operacional.  No  segmento

informacional, foi implementado o Sistema Integrado de Defesa Social – Sids –; no

que  se  refere  à  integração  territorial,  foram  propostas  as  Áreas  Integradas  de

Segurança  Pública  –  Aisps  –;  e,  finalmente,  para  a  integração  do  planejamento

operacional, foi implementada a Integração da Gestão em Segurança Pública – Igesp.

Um dos principais instrumentos de reforço da articulação interinstitucional na área de

segurança pública é o Colegiado de Integração da Defesa Social.

A proposição  em  estudo  objetiva  dar  maior  consistência  à  integração  entre  as

polícias, veiculando diretrizes para a política de segurança pública. O conteúdo do

projeto foi baseado em texto construído junto a esta Comissão de Segurança Pública,

na  última legislatura,  que levou em conta  estudos  técnicos  sobre  as  políticas  de

segurança e contou com contribuições de profissionais de segurança pública e da

área acadêmica, apresentadas durante audiência pública realizada no dia 18/6/2013.
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Presente  na  reunião,  o  coordenador  do  Centro  de  Estudos  de  Criminalidade  e

Segurança  Pública  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  –  Crisp  UFMG  –,

Cláudio  Beato,  defendeu  a  importância  de  uma  política  de  segurança  que  seja

sistêmica e promova a integração das forças de defesa social.

A proposição já foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresentou.  No substitutivo,  foram retirados dispositivos  que  versam sobre a

faculdade de oferta de curso de formação unificado a agentes dos diversos órgãos de

segurança pública, diretrizes para o uso legítimo da força por agentes de segurança

pública, a fixação do efetivo desses agentes nos municípios e o dever de elaboração

do Plano Diretor de Fixação do Efetivo – PDFE.

Em  que  pese  tal  orientação,  entendemos  que  os  dispositivos  retirados  são  de

fundamental  importância  para  a  diretriz  de  integração  das  forças  de  segurança

pública no Estado e também para a definição de parâmetros técnicos para a fixação

dos  efetivos  policiais  nos  municípios  mineiros.  Frisamos  que  não há  violação  ao

princípio da separação dos Poderes no dispositivo que prevê o treinamento conjunto

de agentes de segurança pública, pois a proposição estabelece que é uma faculdade

do Poder Executivo a oferta de curso de formação unificado a agentes dos diversos

órgãos de segurança pública. Além disso, a obrigação da fixação dos efetivos dos

agentes de segurança nos municípios por meio de um plano, a ser elaborado pelo

Poder  Executivo,  está  em  consonância  com  os  princípios  constitucionais  da

administração pública.

Por fim, ressaltamos que a proposição, no seu art. 3º, caput e parágrafo único, não

atribui  competências  novas  aos  agentes  de  segurança  pública,  pois  as  diretrizes

segundo as quais os agentes de segurança pública devem sempre “cumprir o dever

que a lei lhes impõe” e obedecer o princípio da proporcionalidade no “uso legítimo da

força”  já  estão  vigentes  no  direito  pátrio,  por  força  da  Portaria  nº  4.226,  de

31/12/2010, editada pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos

da Presidência da República, norma que internaliza no direito brasileiro diretrizes da

Organização das Nações Unidas, positivadas no documento Princípios Básicos sobre

o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da
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Lei, adotado por consenso em 7/9/1990, por ocasião do VIII Congresso das Nações

Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da proposição em sua forma original.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.254/2015 na forma original e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Antônio Carlos Arantes, presidente – João Leite,  relator – Sargento Rodrigues –

Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

35/2015

Comissão Especial

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado,  encaminhada a esta Casa Legislativa por

meio  da  Mensagem  nº  40,  de  1º  de  junho  de  2015,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 35/2015 “acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado”.

Publicada no Diário do Legislativo, em 9/6/2015, a proposição foi distribuída a esta

comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  disposto  no  art.  111,  I,  “a”,  do

Regimento Interno.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna a esta

comissão  com  a  finalidade  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos

regimentais.

Fundamentação

O objetivo da proposição em análise é acrescentar ao art. 283-A da Constituição do

Estado o § 6º, dispondo que os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo

das carreiras da área de educação do Poder Executivo do Estado e o pessoal civil da

Polícia  Militar  cujas  vantagens  pecuniárias  tenham  sido  consolidadas  pela

implantação de regime de subsídio e que posteriormente tenham retornado ao regime

de remuneração farão jus unicamente às gratificações, adicionais, abonos, prêmios,

verbas de representação ou outras parcelas disciplinadas por legislação específica

superveniente.
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Em primeiro  turno,  esta  comissão especial  aprovou o  Substitutivo  nº  1,  que foi

acolhido  pelo  Plenário.  O  referido  substitutivo  não  trouxe  alteração  de  conteúdo,

objetivando apenas realizar ajustes no texto da proposta de emenda à Constituição

no que tange à técnica de redação parlamentar.

Ainda em primeiro turno esta comissão especial rejeitou a proposta de Emenda nº

1,  a  qual  tem  como objetivo  acrescentar  ao  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias o art. 139, assegurando aos servidores públicos que não tenham sido

admitidos  na  forma prevista  nos  incisos  II,  V  e  IX  do  art.  37  da  Constituição da

República,  estáveis  ou  não  por  efeito  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias da mesma Constituição, até 5 de novembro de 2007, a efetivação no

serviço público, inclusive para fins previdenciários.

Por ocasião da análise da matéria em 1º turno, esta comissão deixou consignado

que a proposição em exame apenas regulamenta a hipótese de categoria específica

de servidores públicos que retornem do sistema de subsídio (constituído de parcela

única) para o sistema de vencimento (constituído de diversas parcelas pecuniárias).

Conforme consignado no parecer de primeiro turno, a conjugação do vencimento

dos servidores da Educação com outras vantagens pecuniárias foi obstada pela Lei nº

18.975, de 29 de junho de 2010, que implantou o regime de subsídio. Na mesma

ocasião, a Emenda Constitucional nº 84, de 22 de dezembro de 2010, acrescentou o

art.  283-A ao  texto  constitucional,  reiterando a  vedação do  pagamento  de  outras

vantagens  pecuniárias,  tais  como  quinquênios,  adicional  de  desempenho,  entre

outras, para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras da

área de Educação do Poder Executivo e para o pessoal civil da Polícia Militar.

Sendo assim, reiteramos que a proposta de emenda à Constituição visa trazer uma

regulamentação segura, garantindo à referida categoria de servidores o recebimento

de todas as gratificações, adicionais e demais vantagens pecuniárias previstas na

legislação superveniente ao retorno ao regime remuneratório.

Dessa  forma,  a  proposição  assegura  o  direito  à  manutenção  dos  valores

incorporados  ao subsídio  quando  da sua implantação,  evita  qualquer  redução  da

retribuição  pecuniária  e  abre  perspectivas  para  que  novos  direitos  sejam

conquistados pela legislação superveniente.
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Conclusão

Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 35/2015 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Vanderlei Miranda, presidente – Durval Ângelo, relator – Sargento Rodrigues – João

Leite – Glaycon Franco.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015

(Redação do Vencido)

Acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Acrescente-se ao art. 283-A da Constituição do Estado o seguinte § 6º:

"Art. 283 – A – (...)

§ 6º – Os servidores integrantes das carreiras de que trata o caput cujas vantagens

pecuniárias tenham sido incorporadas pela implantação do regime de subsídio e que

posteriormente  retornem  ao  regime  de  remuneração  farão  jus,  unicamente,  às

vantagens  pecuniárias,  gratificações,  adicionais,  abonos,  prêmios,  verbas  de

representação  e  outras  parcelas,  estabelecidas  na  lei  que  reinstituir  o  regime

remuneratório e na legislação específica superveniente.".

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de junho de 2015.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 18/6/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  –

Correspondência: Mensagens nºs 40, 41 e 42/2015 (encaminhando o Requerimento

Ordinário nº 1.615/2015, emendas ao Projeto de Lei nº 1.504/2015 e solicitação de

retirada da tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 1.266/2015,

respectivamente), do governador do Estado – Ofícios – 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  2.070  a  2.122/2015  –

Requerimentos  nºs  1.118  a  1.141/2015  –  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.615  a

1.674/2015 – Comunicações: Comunicação do deputado Tiago Ulisses – Questão de

Ordem – Chamada para recomposição de quórum; inexistência de número regimental

para a continuação dos trabalhos – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Braulio Braz – Ulysses Gomes – Agostinho

Patrus Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge –

Arnaldo Silva – Bosco – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira –

Cristina Corrêa – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira

– Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Geisa

Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Inácio

Franco –  Ione Pinheiro – Iran  Barbosa – Isauro Calais  – João Magalhães – Léo

Portela  –  Leonídio  Bouças  –  Missionário  Marcio  Santiago  –  Neilando  Pimenta  –

Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –  Sargento  Rodrigues  –  Tiago Ulisses –  Tito

Torres.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h1min, a lista de comparecimento

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

o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

– O deputado Antônio Jorge, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

– O deputado Isauro Calais, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 40/2015*

Belo Horizonte, 2 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito a Vossa Excelência, nos termos do § 2º do art. 180 do Regimento Interno

da Assembleia Legislativa, o desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.046, de 2014,

arquivado em decorrência do fim da legislatura, que autoriza o Poder Executivo a

receber em pagamento do Município de Alfenas o imóvel que especifica.

Saliento que a transferência do imóvel em tela ao Estado de Minas Gerais será feita

a  título  de  dação  em  pagamento,  em  razão  do  inadimplemento  da  contrapartida

municipal pactuada no Convênio n° 35, de 30 de junho de 2006, celebrado entre a

Secretaria de Estado de Defesa Social e o Município, para a construção do presídio

de Alfenas.

Ressalto,  ainda,  que o bem oferecido em pagamento  se localiza  no entorno do

presídio objeto do convênio e já é utilizado para a ressocialização dos custodiandos,

sendo certo que, com sua incorporação ao patrimônio do Estado, será possível  a

construção  de  anexo  que  viabilizará  a  implantação  de  novos  projetos  de

ressocialização.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  solicitar  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.046, de 2014.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”

* – Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM Nº 41/2015

–  A  Mensagem  nº  41/2015,  encaminhando  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº

1.504/2015, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 42/2015

–  A Mensagem  nº  42/2015,  solicitando  a  retirada  da  tramitação  em  regime  de

urgência para o Projeto de Lei nº 1.266/2015, foi publicada na edição anterior.

OFÍCIOS

Da  Sra.  Adriana  Araújo  Ramos,  diretora-geral  do  IEF,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 9.282/2014, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr.  Antônio  Carlos  de  Alvarenga Freitas,  chefe  de  gabinete  da  Polícia  Civil,

prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Segurança Pública

encaminhado por meio do Ofício nº 550/2015/SGM.

Do  Sr.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  secretário  de  Defesa  Social,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento do deputado Thiago Cota, por sua eleição para presidente do Colégio

Nacional de Secretários de Segurança Pública.

Do Sr. José Cesar Samor, prefeito municipal de Cataguases, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.111/2015,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Luiz Antônio Soares, prefeito municipal de Jequeri, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.087/2015,  em  atenção a  pedido  de  diligência  da

Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Mariah Brochado Ferreira, secretária adjunta de Casa Civil (18), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 55, 57, 62, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 76,

80, 87, 91, 92, 93, 94, 96 e 100/2015, do deputado Noraldino Júnior.

Do Sr. Wieland Silberschneider, secretário adjunto de Planejamento, informando a

alteração do impacto financeiro relativo ao Projeto de Lei nº 1.504/2015 em razão da

inclusão das emendas apresentadas. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
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– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.070/2015

Declara de utilidade pública  o  União  Atlético  Clube,  com sede no Município  de

Itamonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública o União Atlético Clube, com sede no

Município de Itamonte.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação: O União Atlético Clube é uma entidade civil sem fins lucrativos, que

tem por  finalidade difundir  a prática de esportes,  assim como organizar  e manter

equipes desportivas. Tem como finalidade também a promoção do lazer e da cultura

entre os associados.

Cumprindo os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, peço apoio

para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.071/2015

Declara de utilidade pública a Associação Projeto Betel: Casa de Recuperação, com

sede no Município de Guanhães.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Projeto Betel: Casa de

Recuperação, com sede no Município de Guanhães.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Bonifácio Mourão

Justificação:  A Associação  Projeto  Betel:  Casa  de Recuperação  desenvolve  um

relevante papel na comunidade que representa, através da promoção de atividades

assistenciais  voltadas  ao  tratamento  e  recuperação  de  dependentes  químicos,
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visando ao atendimento das necessidades da comunidade na prevenção e combate

às  drogas  de  quaisquer  gêneros,  sem nenhuma distinção,  sempre  em  busca  de

defesa dos interesses dos direitos fundamentais. Ainda tem entre suas atividades o

apoio às ações de sociais, voltadas à promoção, alfabetização e inserção no mercado

de trabalho,  destinadas à  recuperação dos dependentes químicos,  assim como o

apoio psicológico aos seus familiares para o resguardo da dignidade e da vida em

comunidade.

Este projeto encontra-se amparado pelos requisitos da Lei n° 12.972, de 27/7/1998,

razão pela qual contamos com o apoio de nossos pares para a sua aprovação.

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

Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.072/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  de  Heliodora,  com  sede  no

Município de Heliodora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural de Heliodora,

com sede no Município de Heliodora.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação: A Associação Cultural de Heliodora é uma associação civil sem fins

lucrativos.  Foi  criada  com  a  finalidade  de  promover  atividades  sociais,  culturais,

educativas e desportivas. Tem ainda como objetivo defender a democratização dos

meios de comunicação e a criação e manutenção de rádios e TVs comunitárias de

baixa potência.

Uma vez que o projeto cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, peço apoio para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.073/2015

Institui o Dia Estadual do Carteiro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual do Carteiro, a ser celebrado anualmente no

dia 25 de janeiro.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho 2015.

Durval Ângelo

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

que institui o dia Estadual do Carteiro.

Em 25 de janeiro de 1663, foi criado o correio-mor no Brasil, nome dado à função

de carteiro naqueles tempos. Luiz Gomes da Matta Neto assumiu o posto no Brasil e

se tornou o responsável pela troca de correspondências da Corte. Em quase 350

anos  de  atividade,  muita  coisa  mudou.  Novas  formas  de  entrega  foram  sendo

somadas  às  mais  antigas.  Os  Sedex  (Serviço  de  Encomenda  Expressa)  podem

entregar uma mercadoria em outro Estado até no mesmo dia.

Por outro lado, ainda há distritos onde não há atendimento domiciliar, e moradores

resgatam suas cartas  na paróquia  local.  Mesmo em tempos de internet  e correio

eletrônico, as caixinhas de correspondência não perderam sua função. Estão sempre

abarrotadas de publicidades, periódicos e faturas, mas às vezes também nos trazem

cartas de longe, de parentes ou conhecidos que ainda não usam correio eletrônico ou

redes sociais.  Precisamos dos carteiros  até  mesmo para receber  encomendas de

lojas virtuais.

Homenageá-los  com  um  dia  especial  é  um  ato  de  reconhecimento  por  seus

trabalhos  e  para  que  todos  sejam  lembrados  com  carinho  pela  população  que

necessita dos seus serviços em todo o Estado.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.074/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão no protocolo padrão do pré-natal de

exame  de  sangue  para  detectar  o  uso  de  drogas  lícitas  ou  ilícitas  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica obrigatória a inclusão no protocolo padrão de pré-natal do exame de

sangue para detectar o uso de drogas lícitas e ilícitas.

Art. 2° – Comprovado pelos exames o uso de drogas lícitas e ilícitas, a gestante

deverá ser encaminhada para avaliação psicológica a fim de identificar se se encontra

em situação de risco psíquico.

Parágrafo único – O exame de sangue descrito no art. 1º deverá realizado por toda

gestante atendida na rede pública e privada de saúde no Estado.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentara esta lei em cento e vinte dias.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: Esta proposição busca garantir  uma proteção mais eficaz não só à

gestante, mas também ao recém-nascido. Com a realização de exame de sangue

para detectar  o uso de substâncias químicas (álcool  e drogas),  busca-se prevenir

riscos e danos à saúde da gestante e de seu filho, monitorando ainda a situação

dessas famílias no tocando a diversos setores do Estado, como saúde e assistência

social.

O uso de drogas lícitas e ilícitas constitui importante problema de saúde pública na

sociedade,  e,  em  se tratando  do presente  grupo  de  risco,  esse  problema ganha

repercussão maior, pois a exposição dessas mulheres a substâncias psicoativas pode

levar ao comprometimento irreversível da integridade do binômio mãe/feto.

Substâncias  como  anfetaminas,  cocaína  e  nicotina  podem  ser  transferidas

juntamente aos transportadores de nutrientes, o que reduz a distribuição de insumos

essenciais para o feto, contribuindo para um desenvolvimento deficitário.  Entre as

complicações que o feto pode apresentar devido à exposição ao uso de drogas pela

mãe, durante a gestação, tem-se: prematuridade, baixo peso ao nascer, diminuição
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do perímetro cefálico, deslocamento de placenta, entro outros, podendo chegar, em

alguns casos, ao aborto.

Dessa forma,  estudos  demonstram que a  não  realização  do procedimento  aqui

sugerido gera, no nascimento, grande sofrimento a diversas crianças, filhos de mães

dependentes químicas, pela abstinência das drogas. Em casos mais graves o bebê

vai a óbito.

Neste sentido, este projeto tem por objetivo reduzir o risco psíquico nas gestantes,

nas parturientes e nos filhos. Pela relevância do exposto, solicito apoio dos pares

para a aprovação esta proposição.

– 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 2.075/2015

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  afixação  de  placas  educativas  nas  rodovias

estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Estado  de  Minas  Geras  obrigado,  através  Departamento  de

Estradas e Rodagem – DER-MG –, a instalar placas de grande visibilidade por toda

extensão  das  rodovias  estaduais,  informando  os  valores  das  penalidades  das

diversas espécies de infração de trânsito.

Art.  2º  –  O  Estado  deverá  realizar  periodicamente  campanhas  publicitárias

educativas e informativas sobre os radares, pardais e multas de cada espécie de

infração.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação:  Este  projeto  pretende  informar  os  condutores  sobre  as  multas

aplicadas  em  caso  de  descumprimento  das  normas  de  trânsito.  A  tomada  de

consciência  acerca  das  consequências  da  violação  inibirá  a  prática  da  conduta,

educando o cidadão e estimulando-o a adotar uma postura prudente e segura. Os

escandalosos  índices  de  acidentes  nas  rodovias  estaduais  de  Minas  Gerais  são

resultado de falta de informação e de negligência, causando inúmeras fatalidades que
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podem  ser  evitadas.  Já  é  hora  de  Minas  Gerais  tomar  novas  providências  para

minimizar esses números e promover um ambiente mais seguro para os motoristas.

Dessa forma, apresentamos este projeto como instrumento para alcançar tal objetivo,

com firme confiança de que poderemos contar com o apoio de nossos ilustres pares

desta Casa para sua aprovação.

– 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 2.076/2015

Dispõe sobre o descarte de alimentos perecíveis no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  proibido  o descarte de alimentos perecíveis  por estabelecimentos

comerciais no Estado.

Parágrafo  único  –  Entendem-se  como  estabelecimento  comercial  os

supermercados, as mercearias, as padarias e as confeitarias.

Art. 2º – Os estabelecimentos comerciais de que trata o art. 1º deverão, em vez de

descartar,  doar  para entidade beneficente,  sem fins lucrativos,  todos os alimentos

perecíveis, desde que não estejam com prazo de validade vencidos.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O País que passa fome é o mesmo que joga comida no lixo. À primeira

vista, a afirmativa pode parecer exagerada, mas, na verdade, ela revela uma face do

Brasil que muitos desconhecem e leva a uma importante reflexão: afinal, como pode

um país que possui 50 milhões de famintos jogar fora 70 mil toneladas de comida

todos os anos? Diante disso,  as  sobras,  que poderiam ser  a alegria  de  algumas

pessoas, viram o desespero de quem se vê obrigado a jogar fora diariamente vários

quilos de comida.

Em virtude dessas considerações, apresento o presente projeto de lei, para que se

regule o desperdício de alimentos no Estado de Minas Gerais.
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– 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 2.077/2015

Altera a Lei nº 10.469, de 5 de abril de 1991, que veda o uso de cores diferentes da

branca e da vermelha nos desenhos, logotipos, distintivos e outras figuras utilizadas

por quaisquer órgãos dos Poderes do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 10.469, de 5 de abril de 1991, passa a vigorar acrescida, onde

convier, do seguinte parágrafo:

“§ … – O disposto no  caput deste artigo não se aplica aos fardamentos do tipo

camuflagem ou similar das unidades especializadas da Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais.”.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A presente proposição tem por finalidade excepcionar proibição trazida

pela Lei  Estadual  nº  10.469,  de 1991, a qual  estabelece que é vedado o uso da

bandeira do Estado de Minas Gerais em cores distintas da branca e vermelha, nos

termos da eleição feita na Lei nº 2.793, de 1963, que disciplina a matéria.

Ocorre  que  os  fardamentos  utilizados  pela  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas

Gerais,  nas hipóteses em que se excepciona, priorizam cores do tipo camuflagem

como forma de propiciar o fator surpresa, ou seja, garantir a execução das ações de

repreensão ao crime pelos servidores da segurança pública do Estado.

Caso a bandeira seja utilizada nas cores originais, o fardamento ficaria mais visível,

uma vez que destoa do tecido camuflado, possibilitando a visualização dos policiais

militares por criminosos e traficantes, dificultando o adentramento e a progressão em

áreas de difícil acesso, além de torná-los alvos fáceis quando do enfrentamento da

criminalidade.

Sendo  assim,  a  excepcionalidade  trazida  neste  projeto  de  lei  tem  como  único

objetivo proteger os agentes de segurança pública, além de permitir maior eficiência

nas ações e operações cotidianas em defesa da sociedade.
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Logo,  por  se  tratar  de  matéria  cuja  competência  para  iniciativa  parlamentar  é

concorrente, nos termos do art. 24, IX, da Constituição da República, conto com o

apoio dos pares na aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 2.078/2015

Altera a Lei nº 882, de 28 de julho de 1952, que cria a Medalha da Inconfidência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 882, de 28 de julho de 1952, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – Fica criada a Medalha da Inconfidência, destinada a galardoar o mérito

cívico  do  cidadão  que  tenha  prestado,  em  Minas  Gerais,  relevantes  serviços  à

coletividade.”.

Art. 2º – O art. 1º da Lei nº 882, de 1952, fica acrescido dos seguintes §§ 1º a 4º:

“Art. 1º – (…)

§ 1º – Não farão jus à medalha e perderão o direito àquela que tenham recebido,

devendo restituí-la, os cidadãos que:

I – forem condenados em sentença transitada em julgado, na forma do § 4º deste

artigo;

II  –  praticarem  atos  contrários  à  defesa  e  preservação  da  ordem  pública,  à

incolumidade das pessoas e do patrimônio.

§ 2º – Cabe ao conselho permanente analisar as hipóteses dos incisos II e III em

face do disposto no caput do art. 1º.

§ 3º – A devolução da medalha será feita mediante ordem do conselho permanente,

após publicação no diário oficial do Estado.

§  4º  –  Não  figurará  na  proposta  de  concessão da  medalha  o  cidadão  que for

condenado,  em  decisão  transitada  em  julgado  ou  proferida  por  órgão  judicial

colegiado, pelos crimes:

I – contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio

público;
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II – contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os

previstos na lei que regula a falência;

III – contra o meio ambiente e a saúde pública;

IV – eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;

V – de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do

cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;

VI – de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;

VII  –  de  tráfico  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  racismo,  tortura,  terrorismo e

hediondos;

VIII – de redução à condição análoga à de escravo;

IX – contra a vida e a dignidade sexual;

X – praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.”.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: A proposição em comento tem por finalidade melhor regulamentar e

especificar os atos de relevância capazes de ensejar a concessão da Medalha da

Inconfidência  aos  cidadãos  que  em  Minas  Gerais  se  distingam  pelos  relevantes

serviços prestados à comunidade mineira.

Sendo possível ao parlamentar inaugurar o processo legislativo nos termos do art.

66 da Constituição do Estado de Minas Gerais, tem-se que os dispositivos que visa

incluir  à  Lei  nº  882,  de  1952,  objetivam moralizar  a  respectiva  condecoração,  de

importância ímpar no Estado.

Assim, porque a concessão da Medalha da Inconfidência simboliza a valorização de

cidadãos de bem e o reconhecimento do trabalho realizado em prol de Minas Gerais,

conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.079/2015

Cria o Conselho Escolar Antidrogas nos estabelecimentos de ensino fundamental e

médio e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Conselho Escolar Antidrogas em todos os estabelecimentos

de ensino fundamental e médio do Estado.

§ 1° – Cada estabelecimento de ensino deverá organizar o processo de formação e

os planos de trabalho a serem desenvolvidos por seu Conselho Escolar Antidrogas,

seguindo as  diretrizes  e  metas  traçadas  pelo  Conselho  Nacional  Antidrogas,  pelo

Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, pelos conselhos municipais antidrogas,

sob orientação da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado

de Defesa Social.

§  2°  –  O conselho  de  que  trata  esta  lei  será  composto  proporcionalmente  por

representantes do corpo docente, dos alunos e dos pais dos alunos de cada escola.

§ 3° – A eleição dos membros que integrarão o conselho será realizada a cada dois

anos, com candidatos maiores de quatorze anos, sendo definido o processo eleitoral

pelas unidades escolares.

Art.  2°  –  Caberá  ao  conselho  executar  atividades  educativas  de  prevenção  e

combate ao consumo de entorpecentes, bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos e

drogas lícitas.

Parágrafo  único  –  As  atividades  poderão  contar  com  o  apoio  técnico  da

Subsecretaria  de  Políticas  sobre Drogas,  que coordena e  acompanha programas,

projetos e atividades de prevenção ao uso indevido de drogas, e pelas Secretarias de

Estado de Saúde e de Esportes.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

João Leite

Justificação: Nossa intenção ao apresentar este projeto de lei é criar um mecanismo

de interação entre pais, alunos e escola para prevenção e combate ao uso de drogas

lícitas e ilícitas que têm afligido nossos jovens.

Os  conselhos  escolares  antidrogas  serão  os  instrumentos  mais  próximos  da

comunidade  para  a  divulgação  de  campanhas  contra  o  uso  de  entorpecentes,

podendo auxiliar no levantamento de demandas para a prevenção e o combate a
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esse mal que assola nossa juventude, com um olhar específico para os alunos e a

comunidade em que eles estão inseridos.

Há que se ressaltar a importância de promover debates nas escolas abordando não

só as drogas ilícitas, mas também o uso indiscriminado de medicamentos e bebidas

alcoólicas.

Os  conselhos  atuarão ainda como uma ponte  entre  a  comunidade  escolar  e  a

sociedade, com a abordagem de assuntos de interesse mútuo, contribuindo para o

fortalecimento do ambiente escolar.

Diante do exposto, contamos com o apoio e o voto favorável dos nobres pares para

a aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Prevenção e Combate às

Drogas  e  de  Educação para  parecer,  nos  termos  do art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.080/2015

Qualifica as microrregiões de saúde, racionaliza custos, humaniza a assistência e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a política estadual de Minas Gerais para a promoção do

credenciamento  dos  serviços  médicos  especializados  de  alta  complexidade  das

unidades  hospitalares  de  referência  microrregional  que  já  possuem  em

funcionamento esses serviços e que tenham recebido os recursos de investimentos,

reformas  e  ampliações  através  do  Programa  de  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade dos Hospitais – Pro-Hosp – do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais –

SUS-MG – ou do Ministério da Saúde.

Parágrafo único – As unidades de saúde credenciadas deverão estar  em pleno

funcionamento há mais de um ano, comprovado por série histórica de atendimento.

Art. 2º – O Poder Executivo promoverá a realização de estudos técnicos para que

os parâmetros assistenciais da alta complexidade sejam readequados à necessidade

e à realidade da assistência à saúde dos usuários do SUS-MG.

Art. 3º – O Poder Executivo utilizará recursos financeiros de seu orçamento para

cobrir as despesas com o credenciamento dessas unidades de saúde.
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Art. 4º – O governo do Estado incluirá na proposta de revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental ações que atendam às necessidades de aplicação desta lei.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Dirceu Ribeiro

Justificação: Apresento este projeto de lei para que o governo do Estado, através da

Secretaria de Saúde e de seu orçamento viabilizem o credenciamento de todos os

serviços de alta complexidade em funcionamento em nossas sedes microrregionais

de saúde.

É do conhecimento de muitos parlamentares que,  na administração estadual  de

2003-2006,  foi  implementado  um  programa de  recuperação  e  fortalecimento  dos

hospitais, qualificados como de referência macro e microrregionais, o Pro-Hosp.

Recursos  financeiros,  logística  e  técnicos  incrementaram  a  resolutividade  na

assistência  ambulatorial  e  hospitalar  dessas  unidades  de  saúde,  adequaram,

equiparam, capacitaram e aumentaram a oferta de serviços, e hoje, o que vemos, é

que  essas  unidades  reerguidas  e  com  serviços  de  alta  complexidade  já  em

funcionamento não conseguem o seu credenciamento no SUS. Também é sabido que

o Estado de Minas Gerais está habilitado na gestão plena do Sistema de Saúde, do

Ministério da Saúde, e, portanto, precisa de fato assumir esse vazio existencial que

está se potencializando nas nossas microrregiões de saúde.

Ainda, a qualificação promovida e a captação de médicos especialistas por essas

unidades de saúde estarão em breve a se perder, porque os profissionais buscarão

em  outras  unidades  da  Federação  o  direito  isonômico  à  remuneração  da  alta

complexidade,  em vez  de  percepção  pelo  procedimento  que  executam  na  média

complexidade,  quando atendem aos  pacientes  do  SUS nessas  microrregiões  não

credenciadas  por  serviços  especializados.  O  que  ocorre,  então,  é  que  nossos

municípios  ficam  sobrecarregados  no  custeio  acima  de  suas  responsabilidades

constitucionais.

É  bom  lembrar  que  provocaremos  a  melhoria  no  acesso,  na  humanização  da

assistência, no conforto dos pacientes e familiares e, principalmente, na diminuição

dos custos operacionais de nossos municípios referenciados em cada microrregião
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de  saúde,  além  do  incremento  financeiro  para  as  unidades  hospitalares  já

contratualizadas pelo SUS.

O Plano  de  Desenvolvimento  Regional,  implementado  há mais  de  10  anos  em

nosso Estado precisa, urgentemente, de readequação dentro das novas realidades

assistenciais.

Como exemplo,  cito  Ubá,  onde temos serviços em funcionamento,  equipados e

qualificados  para  imediatamente  receberem  o  credenciamento  em  oftalmologia,

hemodinâmica,  ortopedia  e  neurocirurgia.  A  exceção  fica  para  as  cirurgias  de

transplantes de órgãos, que deverão ser referenciadas nas macrorregiões de saúde.

Em  face  do  exposto,  peço  e  espero  apoio,  colaboração  e  sugestões  de  meus

nobres  pares  para  engrandecermos  e  aprovarmos  este  projeto  de  lei,  pois  esta

decisão pode partir da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

– 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 2.081/2015

Acrescenta dispositivo à Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, que dispõe sobre

a  concessão  de  incentivo  financeiro  a  proprietários  e  posseiros  rurais,  sob  a

denominação de Bolsa Verde, para os fins que especifica, e altera as Leis nºs 13.199,

de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos,

e  14.309,  de  19  de  junho de  2002,  que  dispõe  sobre  as  políticas  florestal  e  de

proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

O art. 1º da Lei nº 17.727, de 13 de agosto de 2008, fica acrescido do seguinte

inciso III:

“Art. 1º – (…)

III  –  áreas  necessárias  à  contenção de  águas  pluviais,  por  meio  de  bacias  de

captação  e  represamento  de  águas  pluviais,  popularmente  conhecidas  como

barraginhas.”.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Dirceu Ribeiro

Justificação: O inciso que pretendemos acrescentar por meio deste projeto visa dar
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à norma mais  amplitude,  abarcando  também outra  modalidade  de  preservação e

conservação de área ambiental.  Noutras  palavras,  dispõe a  Lei  17.727,  de 2008,

sobre  a  concessão  de  incentivo  financeiro  a  proprietários  e  posseiros  rurais,  no

programa conhecido como Bolsa Verde. Esse benefício é concedido às pessoas do

meio rural que protegem as formações ciliares e a recarga de aquíferos (art. 1º, I),

bem como aquelas que protegem a biodiversidade e o ecossistema sensível (art. 1º,

II).

Na adição pretendida, incluímos também no Programa Bolsa Verde a possibilidade

de proprietários e produtores rurais também receberem em pecúnia a retribuição por

seus cuidados ao construírem e manterem em suas áreas as barraginhas, uma vez

que elas retêm as erosões, abastecem o lençol freático, controlam as inundações,

armazenam as águas e contribuem nas atividades agrossilvipastoris. Diante desses

cuidados com o meio ambiente e com a sociedade geral, essas pessoas merecem a

contrapartida do Estado de Minas Gerais por sua positiva ação e por prestarem esse

serviço de valiosa importância pública.

–  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 2.082/2015

Torna obrigatória a apresentação de exame genético para diagnóstico da trombofilia

antes da prescrição de anticoncepcionais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É obrigatória a apresentação de exame genético para o diagnóstico da

presença de genes causadores da trombose venosa profunda – TVP –, antes de ser

prescrito o uso de anticoncepcional.

Art.  2º  –  A  venda  de  anticoncepcionais  deverá  ser  feita  somente  mediante

prescrição médica, em que conste o exame genético de trombofilia regular.

Art. 3º – O exame genético de trombofilia deverá ser fornecido pelo Estado e pelos

convênios médicos.

Art. 4º – As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º – Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei.
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Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: A trombose venosa profunda – TVP –, doença conhecida popularmente

por trombose, é a formação de coágulo sanguíneo em uma ou mais veias localizadas

na parte inferior do corpo, geralmente nas pernas.

Um dos fatores de risco para trombose, a trombofilia pode ser diagnosticada com

um simples exame genético. Hoje em dia, os convênios médicos são obrigados a

ofertar o teste. Sabe-se que o risco de trombose é maior para as mulheres e que é

mais fácil prevenir a doença do que tratá-la. Além disso, é significativa a economia

que o Estado tem com a prevenção, evitando gastos com o Sistema Único de Saúde.

O diagnóstico prévio proposto por este projeto de lei visa à prevenção da doença,

pois se a pessoa tem o gene portador da trombofilia,  o risco de ela ter trombose

aumenta de seis a oito vezes. Com o uso de anticoncepcional, esse número pode

subir para 30.

Ciro Martinhago, especialista obstetra e geneticista diretor da Clínica Chromosome

Medicina Genômica,  afirma que,  com o exame de trombofilia,  a  mulher  portadora

pode se prevenir em “três fases de sua vida”. De acordo com ele, “se a mulher sabe o

resultado quando, ainda adolescente, procura o médico para tomar anticoncepcional,

saberá  do  risco.  Depois,  quando  resolve  ser  mãe  [gravidez  aumenta  risco  de

trombose], o médico poderá prescrever um remédio para afinar o sangue e, assim,

ela se previne. Por último, na plenitude da vida, quando ela vai precisar do uso da

reposição hormonal, saberá que pode correr riscos. Não é porque tem o gene da

trombofilia, que a mulher terá trombose, mas se é possível prevenir, melhor.”

Se  a  pílula  anticoncepcional  tiver  seu  uso  associado  ao  tabagismo,  o  risco  de

trombose  é  aumentado  muitas  vezes,  pois  a  nicotina  e  o  hormônio  associados

modificam o sangue facilitando a formação de coágulo.

Por todo o exposto, aguardo o apoio de meus pares nesta Casa Legislativa para

aprovação e implantação do conteúdo desta proposta, visando assegurar uma melhor

qualidade de vida e saúde para as mulheres.
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– 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 2.083/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  do Jardim Eldorado, com

sede no Município de Botelhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Jardim

Eldorado, com sede no Município de Botelhos.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação Comunitária do Jardim Eldorado é uma associação civil,

autônoma, de direito privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A  associação  tem  por  finalidades  prestar  assessoria  política,  técnica  e

administrativa  a  todos  quanto  dela  necessitarem,  de  forma  a  fortalecer  sua

capacidade  para  a  intervenção nas  esferas  políticas,  em  particular  na  política  de

assistência social; estimular o desenvolvimento integral das comunidades e a geração

de renda; estimular a produção e a socialização de estudos e pesquisas que ampliem

o conhecimento da sociedade e dos cidadãos sobre os seus direitos de cidadania,

bem  como  dos  gestores  públicos,  subsidiando-os  na  formulação  e  avaliação  de

impactos da política de assistência social, entre outras.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.084/2015

Declara de utilidade pública o Projeto Jahá com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Projeto Jahá, com sede no Município

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  O Projeto Jahá é uma associação civil  de direito  privado,  sem fins

econômicos, de caráter assistencial, com duração por tempo indeterminado.

A associação tem por finalidades promover atividades que visem à integração da

comunidade  local,  com  ênfase  no  bom  relacionamento,  organizando  grupos  de

convivência, desenvolvendo projetos de educação, proteção e promoção da saúde,

da  arte,  do  esporte  e  da  cultura;  desenvolver  ações  que  visem  à  proteção  e  à

promoção da família, da maternidade, da infância, da adolescência, da juventude e

dos idosos; incentivar  as atividades de inclusão e formação social  e formação da

cidadania; e implementar cursos de formação profissional, bem como a integração ao

mercado de trabalho.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.085/2015

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Santa Helena – ACSH –,

com sede no Município de Augusto de Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Santa

Helena – ACSH –, com sede no Município de Augusto de Lima.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

João Alberto

Justificação: A Associação Comunitária Santa Helena – ACSH –, constituída em 24

de  agosto  de  1997,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  de  caráter  assistencial,

beneficente e filantrópico, é uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública,
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com duração por tempo indeterminado, com sede na Rua João Martins, no Município

de Augusto de Lima, e foro na Comarca de Buenópolis.

A ACSH  tem  por  finalidades  organizar  e  promover  a  melhoria  da  comunidade

através  de  campanhas  e  mutirões,  atividades  sociais,  culturais  e  desportivas  que

permitam o pleno desenvolvimento e o crescimento humano de seus associados e

familiares,  além  de  firmar  convênios  com  associações  congêneres,  autarquias  e

entidades federais, estaduais e municipais e também religiosas.

A associação  assiste  as  pessoas  carentes  e  os  idosos  através  de  doações  de

cestas  básicas,  materiais  de  construção  para  reforma  de  moradias,  cadeiras  de

rodas,  óculos,  aparelhos  dentários,  órteses  e  próteses  e  construção  de  poços

artesianos.  Trabalha  para  o  desenvolvimento  da  agricultura  e  de  projetos  que

envolvam micros,  pequenos e médios produtores rurais  da região,  buscando criar

unidades de trabalho e cuidar da funcionalidade, da segurança e do melhoramento

dos bairros.

A ACSH  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  1997,  sua  diretoria  é

constituída  de  membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que

desabone a  conduta  deles.  Outrossim,  a  entidade não remunera  os  membros da

diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções  e  não  distribui  lucros,  vantagens  ou

bonificações a dirigentes, associados ou conselheiros, sob nenhuma forma.

Assim, tendo em vista que a associação preenche os requisitos da Lei n° 12.972, de

27 de julho de 1998, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.086/2015

Declara de utilidade pública a Organização Mundial S.O.S. Aquecimento Global –

Ormag S.O.S. –, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Organização  Mundial  S.O.S.

Aquecimento Global – Ormag S.O.S. –, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: A Organização Mundial S.O.S. Aquecimento Global – Ormag S.O.S. –

tem como objetivo promover, implantar e constituir a defesa de bens e direitos sociais

coletivos e difusos, entre outros.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a entidade cumpre todos os

requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.087/2015

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Bem Viver Alcobaça, com

sede no Município de Machacalis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Bem Viver

Alcobaça, com sede no Município de Machacalis.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: A Comunidade Terapêutica Bem Viver Alcobaça tem como objetivos o

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e a promoção de ações sociais,

entre outros.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a entidade cumpre todos os

requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.088/2015

Cria o Polo de Desenvolvimento e Incentivo à Cultura de Banana na região Centro-

Leste do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Polo de Desenvolvimento e Incentivo à Cultura de Banana na

região Centro-Leste do Estado.

§ 1º – Integram o polo de que trata o caput deste artigo os Municípios de Barão de

Cocais, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Catas Altas, Ferros, Itabira, Itambé do Mato

Dentro,  Jaboticatubas,  João  Monlevade,  Nova  União,  Passabém,  Sabará,  Santa

Bárbara,  Santa  Luzia,  Santa  Maria  de  Itabira,  Santo  Antônio  do  Rio  Abaixo,  São

Sebastião do Rio Preto e São Gonçalo do Rio Abaixo e Taquaraçu de Minas.

§  2º  –  Fica  designado  o  Município  de  Nova  União  como  sede  do  Polo  de

Desenvolvimento e Incentivo à Cultura de Banana na região Centro-Leste do Estado.

Art. 2º – São objetivos do polo de que trata esta lei:

I  – incentivar  a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de

banana em todo o Estado e especialmente na região Centro-Leste do Estado;

II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura

da banana, em especial os métodos de irrigação e a produção de material genético

básico;

III – estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o aumento da

competitividade do setor;

IV – contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio

rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-

se os princípios do desenvolvimento sustentável.

Art. 3º – Compete ao Poder Executivo, com objetivo no desenvolvimento do polo:

I  –  promover  o  zoneamento  agroambiental  fundamentado  na  potencialidade

climática e edáfica do Estado, identificando, na região, as áreas propícias ao cultivo

da banana;

II – promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura
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da banana, especialmente os métodos de irrigação e a produção de material genético

básico;

III – elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens;

IV – exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas, bem

como do uso de agrotóxicos;

V  –  destinar  recursos  específicos  para  a  pesquisa,  a  inspeção  sanitária,  a

assistência técnica e a extensão rural;

VI  –  fornecer  assistência  técnica  aos  produtores,  sendo  ela  gratuita  para  a

agricultura familiar;

VII  –  desenvolver  ações  de  capacitação  profissional  de  técnicos,  agricultores  e

trabalhadores, incluindo os aspectos gerenciais e de comercialização;

VIII  –  criar  mecanismos que propiciem tratamento  tributário  diferenciado para  a

instalação de agroindústrias da banana nas áreas de concentração de produção da

fruta;

IX  – criar,  através do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais –

BDMG –, linhas de crédito especiais para:

a)  a  implantação  e  o  custeio  de  culturas  definidas  como  prioritárias  para  o

desenvolvimento da fruticultura mineira;

b) o investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de frutas, por

associações ou cooperativas de produtores;

c) a implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por associações

e cooperativas de produtores;

d) a adequação e a ampliação de indústrias caseiras processadoras de frutas.

Art. 4º – As ações governamentais relacionadas com a implementação do polo de

que trata esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das

entidades  públicas  e  privadas  ligadas  à  produção,  à  comercialização,  ao

armazenamento, à industrialização e ao consumo de banana.

Art. 5º – O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa, semestralmente, os

dados  estatísticos  relativos  ao  polo  de  que  trata  esta  lei,  incluindo  o  número  de

associações,  cooperativas  e  produtores  individuais  atendidos  e  o  montante  de

recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.
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Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Nozinho

Justificação: Minas Gerais é um dos maiores produtores de bananas do Brasil. A

produção vem crescendo ano a ano, e a bananicultura é uma atividade de grande

importância para a economia da região Centro-Leste de Minas, que tem na cidade de

Nova União um polo produtor de relevância para o Estado.

Esta  proposição  prevê a  implementação  de  ações  governamentais  estratégicas

para  o  fortalecimento  da  cadeia  produtiva  da  banana,  que  necessita  de  um

acompanhamento sistemático por parte dos atores sociais envolvidos no processo.

Esse  aprimoramento  passa  necessariamente  pela  estruturação  de  uma  rede

participativa  capaz  de  promover  a  eficiência  e  a  efetividade  das  ações

governamentais programadas, o que irá conduzir a um processo de empoderamento

dos produtores desenvolvendo capacidades e habilidades coletivas de transformar a

realidade vivida pelo setor atualmente, na região Centro-Leste de Minas.

Observa-se  que  a  cultura  da  banana  na  região  Centro-Leste  de  Minas  está

consolidada,  merecendo  um  olhar  estatal  diferenciado,  com foco  em  dinamizar  a

cadeia produtiva local, estimulando, além da ampliação da área plantada, a instalação

de  agroindústrias  de  processamento  da  fruta  nas  proximidades  aos  territórios  de

produção, possibilitando agregação de valor ao produto.

Visando ao fortalecimento da cultura da banana na região Centro-Leste do Estado

de  Minas  Gerais,  para  garantir  aos  produtores  a  promoção  do  equilíbrio  no

desenvolvimento sustentável da região, apresento este projeto de lei e espero poder

contar com o apoio dos nobres colegas deputados em sua aprovação.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.089/2015

Dispõe sobre a contenção de águas de chuva nas áreas urbanas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Nas áreas urbanas, edificadas ou não, com impermeabilização de solo
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superior aos índices definidos pelo órgão competente, deverão ser adotadas medidas

para a contenção de águas de chuva, como construção de reservatórios ou instalação

de sistema de captação por telhados, para fins de aproveitamento do recurso hídrico,

recarga de aquífero ou mecanismo de controle de enchentes, conforme dispuser a

regulamentação desta lei.

Art.  2º  –  Nos  terrenos  urbanos  destinados  à  exploração  econômica  por

estacionamentos de veículos, 30% (trinta por cento), no mínimo, da área total deverá

dispor de piso drenante ou naturalmente permeável.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei e em sua regulamentação sujeita

o infrator à pena de multa de 20 a 300 Ufemgs (vinte a trezentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) e de 40 a 600 (quarenta a seiscentas) Ufemgs, quando for

reincidente.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O projeto pretende estabelecer a obrigatoriedade de construção de

reservatórios para acumulação de águas pluviais nos lotes edificados ou não com

área impermeabilizada superior  a 500m².  No art.  2º,  dispõe sobre a fórmula para

cálculo  de  capacidade  do  reservatório,  cuidando  das  áreas  destinadas  a

estacionamentos, as quais deverão ter 30% do terreno com área permeável ou piso

drenante. No art. 3º, prevê a aplicação de multa para os infratores da lei.

A apresentação do projeto fundamenta-se na escassez crescente de água e na

manifesta necessidade de adoção de providências para economizar esse importante

recurso natural.

No campo ambiental, os recursos hídricos estão disciplinados em vários diplomas

normativos. Entre eles, destacamos a Lei Federal nº 9.433, de 1997, e a Lei Estadual

nº 13.199, de 1999.

Nelas, a política hídrica tem por fundamento assegurar o controle, pelos usuários

atuais  e futuros, do uso de água e de sua utilização em quantidade,  qualidade e

regime satisfatórios.  Sob a  perspectiva  urbanística,  o  estabelecimento  de  normas

para o aproveitamento de águas de chuva contribui no sentido de minimizar os efeitos
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de  enchentes,  na  ocorrência  de  grandes  precipitações  pluviométricas,  ou  mesmo

evitar  a  ocorrência  desses  sinistros.  A impermeabilização  de  grandes  extensões

territoriais é apontada pelos especialistas como uma das principais causas dessas

catástrofes.  Além  disso,  a  impermeabilização  prejudica  a  recarga  de  aquífero  e,

consequentemente,  diminui  o  volume  de  água  para  captação  destinada  ao

abastecimento público.

Direito  ambiental  e  direito  urbanístico  são  matérias  de  competência  legislativa

concorrente entre União, estados e Distrito Federal, nos termos do art. 24, I e VI, da

Constituição Federal.

Como  não  há  normas  gerais  editadas  pela  União  sobre  o  assunto  tratado  no

projeto,  os  estados  membros  estão  autorizados  a  legislar  plenamente  sobre  a

matéria.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.621/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.090/2015

Promove o reúso e o uso racional de água, bem como medidas de contenção de

enchentes em áreas urbanas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O poder público promoverá o reúso de água sob todas as suas formas,

incluindo  a  captação  e  o  reúso  de  águas  de  chuva,  residuais,  de  sistemas  de

refrigeração ou aquecimento que resultem em condensação ou geração de vapor,

daquelas captadas para reduzir a pressão lateral em obras subterrâneas, de águas

de estações de tratamento de esgotos públicos, e outras fontes não convencionais,

isto é, que não sejam as captações diretamente em rios, lençóis freáticos ou água de

abastecimento de concessionárias de serviços públicos.

§  1°  –  Projetos  de  reúso  não  necessitam  de  licenciamento  ambiental,  exceto

quando alterarem a qualidade dos efluentes finais lançados para fora dos limites dos

empreendimentos  e  nos  lençóis  freáticos,  devendo  apenas  serem  informados  às
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autoridades  ambientais  para  fins  de  cálculo  das  disponibilidades  e  de  eventuais

alterações na qualidade das águas.

§ 2° – Projetos  de reúso para fins de irrigação deverão assegurar a necessária

desinfecção das águas de maneira a evitar a transmissão de doenças, bem como os

níveis de tratamento e monitoramento necessários para evitar a contaminação dos

solos, dos produtos agrícolas, e das águas superficiais ou subterrâneas por quaisquer

substâncias químicas.

Art.  2°  –  Fica  autorizada  a  venda  de  água  de  reúso  para  empreendimentos

próximos, independente das áreas de concessão para abastecimento público e coleta

de esgotos, respeitadas as normas técnicas referentes à proteção da saúde pública e

à contaminação dos solos, bem como dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos.

§ 1° – O  caput deste artigo não se aplica às águas de reúso transportadas por

caminhões-tanques e veículos automotores em geral.

§ 2° – As empresas que trabalhem com captação e tratamento de água para reúso

poderão cobrar pelos seus serviços com base na metodologia preferida pelas partes,

incluindo o volume de água reaproveitado, além de eventuais custos de manutenção

e  operacionais,  sendo  solidariamente  responsáveis  pelo  respeito  às  normas

ambientais de lançamentos finais nos corpos hídricos ou redes coletoras.

§ 3° – As concessionárias de serviços públicos, as indústrias e outros usuários de

água não poderão cobrar pelas águas residuais descartadas em corpos d’água após

o tratamento  requerido pelas  normas ambientais,  devendo disponibilizar  o acesso

para sua captação do ponto de lançamento,  reservados apenas preços razoáveis

pelo  direito  de  passagem  em  terreno  de  propriedade  do  gerador  dessas  águas

residuais.

§ 4°  – As concessionárias  de  serviços públicos de água e esgoto  não poderão

cobrar o abastecimento de água pela metragem dos imóveis sempre que existirem

hidrômetros nos mesmos ou que os proprietários dos imóveis se dispuserem a arcar

com os custos da colocação de hidrômetros.

§  5°  –  As  concessionárias  de  serviços  públicos  de  água  e  esgoto  aceitarão  e

promoverão a colocação de hidrômetros de alta vazão certificados pelo Inmetro nos

pontos  de  lançamento  dos  efluentes  em  suas  redes,  sempre  às  expensas  dos

interessados.
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§  6°  –  Os  empreendimentos  não  domiciliares  que  contratem  ou  desenvolvam

projetos  de  reúso de água deverão informar  às  concessionárias  sobre  as  vazões

previstas de consumo de água e lançamento de esgotos após a implantação dos

mesmos.

Art. 3° – Todos os novos projetos de estações de tratamento de águas residuais

municipais  ou urbanas deverão considerar,  durante  os  estudos de localização,  as

oportunidades de reúso da água para fins não potáveis pelas atividades industriais e

comerciais  da  região,  informando  à  comunidade  e  às  entidades  associativas

potencialmente interessadas sobre tais estudos, desde o seu início e disponibilizando

formas de receber sugestões e comentários que deverão ser incorporados ao projeto

desde que não impactem negativamente a sua viabilidade econômica e financeira.

§  1°  –  As  estações  de  tratamento  de  esgotos  das  concessionárias  deverão

disponibilizar informações de vazão e qualidade das águas afluentes e efluentes –

isto é, após o tratamento –, bem como informações sobre a quantidade e a qualidade

dos lodos, bem como seu destino final, por acesso eletrônico.

§ 2° – Essas estações de tratamento das concessionárias deverão ser objeto de

auditoria a ser realizada, a cada dois anos ou em prazos menores, quando assim

determinado  por  órgãos  ambientais  com  base  em  justificativa  técnica  ou  para

comprovar a correção de eventuais irregularidades, por empresa de engenharia que

não tenham, direta ou indiretamente, contratos de projetos e obras com as mesmas,

incluindo  todas  as  etapas  do  tratamento  dos  esgotos  (incluindo  vazão  e

características físico-químicas, relacionados todos os parâmetros objeto de normas

por órgãos técnicos para o conjunto das atividades industriais), do processamento e

disposição  final  dos  lodos,  e  dos  procedimentos  de  manutenção  preventiva  e

corretiva.

Art.  4°  –  Os  municípios  deverão  tornar  obrigatória  a  contenção  e  o  eventual

tratamento de águas de pluviais correspondentes a um período mínimo de uma hora

de chuvas máximas considerado um período de recorrência mínimo de cinco anos

sempre que impermeabilizadas  áreas superiores  a 500m (quinhentos metros) que

poderão  ser  reduzidas  com  base  em  justificativa  técnica  relacionada  ao

dimensionamento e à disponibilidade das redes de águas pluviais.
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§ 1° – Essas águas de chuva retidas poderão ser  reutilizadas ou gradualmente

descartadas nas redes de águas pluviais após o período inicial de retenção, depois

de  tratamento  adequado  pelo  menos  para  a  remoção  de  sólidos  grosseiros,

sedimentáveis ou mesmo em suspensão, além de óleos e graxas, considerados os

parâmetros  de  carga  total  de  poluentes  –  e  não  apenas  de  concentração  –

estabelecidos pelos órgãos ambientais.

§ 2° – Para o cálculo das chuvas máximas num período de recorrência de cinco

anos,  não  serão  considerados  os  anos  de  chuvas  atípicas  num  período  de

recorrência de vinte anos.

Art. 5° – Os órgãos ambientais estaduais e municipais exigirão a apresentação de

estudos  orientados  para  o  reúso  de  água  de  chuva incidente  sobre  toda a  área

impermeabilizada  e  também  das  águas  residuais  durante  o  processo  de

licenciamento  ou  de  renovação  da  licença  ambiental  de  indústrias,  edificações

corporativas e comerciais sempre que o consumo de água for superior a 100m3 (cem

metros cúbicos) por dia.

§ 1° – Tendo em vista a eventual carência de profissionais especializados nesta

área, este prazo se aplicará imediatamente para as indústrias intensivas no consumo

de água – como indústrias de processamento de alimentos de médio e grande porte,

indústrias  de produção papel  e celulose,  industrias de processamento primário de

metais, indústria de petróleo e carvão, podendo ser postergada a exigência por três

anos, a critério dos órgãos ambientais estaduais, para os demais setores quando as

atividades  industriais  tenham  consumo de  água  superior  a  mais  de  100m3 (cem

metros cúbicos) por dia.

§  2°  –  As  isenções  a  que  se  referem  o  parágrafo  anterior  não  se  aplicam  a

edificações urbanas comerciais ou mistas.

Art.  6° – Os órgãos ambientais promoverão o intercâmbio de informações sobre

tecnologias com instituições governamentais e de pesquisa com outros países.

Art.  7°  –  As  concessionárias  de  serviços  públicos  que  tenham  estações  de

tratamento já implantadas ou em fase de implantação na data da promulgação desta

lei terão o prazo máximo de cinco anos para promover e tornar públicos, em sua

integralidade, estudos de viabilidade técnica e econômica para o reúso das águas

residuais.
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Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O uso de água tratada ao nível de se tornar potável nos termos da

legislação e da regulamentação em vigor tem um custo elevado em todas as etapas,

isto é, desde a captação de água dos rios e poços, passando pelo tratamento e até o

seu bombeamento até os locais de fornecimento aos clientes finais. Nesses custos,

incluem-se custos de capital – como a extensão e a manutenção das redes – até os

custos  operacionais  –  como  a  cloração  e  as  despesas  de  bombeamento  e

transmissão da água.

Muitos  desses  custos  poderiam  ser  evitados  com  amplas  economias  para  o

conjunto da sociedade, sempre que o reúso for mais econômico do que os custos de

produção, transmissão e distribuição de água por concessionárias, disponibilizando

água potável para uma maior parcela da população.

Além disso, os benefícios ambientais são evidentes: capta-se menos água dos rios

e reservatórios! Essa dimensão é ainda mais importante quando os maiores serviços

de meteorologia e  agências espaciais  do mundo coincidem com o ponto de vista

divulgado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC –, na sigla

em inglês, que já constata a ocorrência daquilo que convencionaram denominar como

“extremos climáticos”, isto é, períodos de chuvas mais intensos e curtos, períodos de

seca mais intensos e prolongados, fenômenos já observados em muitas regiões do

Brasil.

A água se torna, assim, um bem escasso em muitas ocasiões, seja para consumo

humano, animal ou irrigação, seja para consumo industrial e comercial.

Nos EUA, realiza-se, neste ano, o 29° Congresso Anual de Reúso de Água – ou

seja,  há  pelo  menos 30 anos os  pesquisadores  e  usuários  locais  de  água  estão

atentos aos benefícios econômicos desse recurso ambiental. Algumas regiões têm

administração estruturada como “distritos de água” (water districts), e a Agência de

Proteção Ambiental divulgou, em 2012, uma nova versão de suas diretrizes para o

reúso de água, com quase 700 páginas (disponível na rede).

Na verdade,  o  reúso de águas  das  mais  diversas  proveniências  têm  sido  uma

alternativa economicamente viável e ambientalmente útil nos mais diversos países.
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O Brasil  tem  avançado  lentamente,  há  estudos  sendo  desenvolvidos,  mas  tais

estudos ainda não se tornaram uma realidade para a vida cotidiana dos cidadãos,

para  os  novos  projetos  de  drenagem  sustentável  das  prefeituras,  para  as

concessionárias de serviços públicos de água e esgoto.

Este projeto de lei  é um passo fundamental para promover o reúso de água de

chuva,  residuais,  de  condensação  de  sistemas  centrais  de  ar-condicionado  e  de

torres de resfriamento industriais.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.621/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.091/2015

Determina a instalação de coletores de água da chuva em obras realizadas pelo

poder público e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica obrigatória em todas as obras realizadas pelo poder público estadual

visando a criação, ampliação, reforma ou remodelação de espaços públicos urbanos

e rurais e edificações de uso público a instalação de reservatórios coletores de água

da chuva.

§ 1º – A água recolhida nos reservatórios será destinada à limpeza e higienização

dos prédios e demais atividades que não necessitem de água potável.

§ 2º  – Não será permitida a utilização de água potável  para os  serviços acima

descritos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação:  Esta  proposição visa  contribuir  para  um  melhor  aproveitamento  do

recurso natural  finito  água. É de conhecimento público que estamos vivendo uma

crise hídrica e energética, o que nos impõe ações de reeducação quanto à utilização

desse recurso natural.
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Assim,  esta  proposição  veda  a  utilização  de  água  potável  para  limpeza  e

higienização de prédios e calçadas, dentre outras utilizações. Não se pode admitir

que, em tempos de escassez desse recurso,  continuemos a utilizar água potável,

tratada,  para  limpar  calçadas,  limpar  prédios.  Essa  prática  tem  se  mostrado

insustentável e dissonante das práticas modernas de uso desse recurso.

As  novas  edificações  do Estado,  as  reformas  e  ampliações  devem  possuir  um

coletor  para  aproveitamento  da  água,  sendo  vedada  ainda  a  utilização  da  água

potável para limpeza.

Atento  a  tal  situação,  apresentamos  este  projeto  de  lei  e  confiamos  em  sua

aprovação por nossos pares.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Agostinho

Patrus Filho. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.621/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.092/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação por parte dos hospitais, clínicas e

postos de saúde da rede pública e privada do Estado, das ocorrências envolvendo

embriaguez ou consumo de drogas por criança ou adolescente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Ficam os hospitais,  clínicas e postos de saúde que integram as redes

públicas e privadas de saúde do Estado obrigados a comunicar imediatamente ao

conselho  tutelar  e aos  pais  ou  responsáveis  legais  o  atendimento,  em  suas

dependências, de criança ou adolescente recebido em estado de embriaguez ou que

tenha consumido drogas, comprovado através de exame laboratorial.

Art. 2º – Ao conselho tutelar caberá tomar as providências necessárias a cada caso,

nos termos previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da

Criança e do Adolescente.

Art. 3º – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: Estudos apontam para o crescimento do uso abusivo do álcool, entre

jovens e adolescentes, e a diminuição da idade em que os indivíduos têm o primeiro
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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 semana. Com relação à

dependência, pesquisa feita pela Secretaria Nacional Antidrogas – Senad – mostrou

que 22% dos jovens estão em risco de desenvolver alcoolismo.

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 em relação à substância e até mesmo a outras drogas.

Com a finalidade de prevenir o aumento da incidência do alcoolismo e do uso de

drogas, bem como de resguardar a juventude mineira, apresentamos este projeto.

Por tratar-se de medida de longo alcance social, esperamos contar com os nobres

pares para sua aprovação.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 294/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.093/2015

Dispõe  sobre  critérios  especiais  de  avaliação  das  pessoas  com  dislexia  nos

vestibulares das universidades públicas estaduais e nos concursos de provas ou de

provas  e  títulos  para  investidura  em  cargo  ou emprego  público  da  administração

direta ou indireta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica estabelecida a obrigatoriedade de critérios especiais de avaliação das

pessoas com dislexia nos vestibulares das universidades públicas estaduais e nos

concursos de provas ou de provas e títulos para investidura em cargo ou emprego

público da administração direta ou indireta.

Art. 2º – Os editais de vestibulares e de concursos públicos, para os fins desta lei,

deverão atender à hipótese prevista no art. 1º, assim como as respectivas fichas de

inscrição deverão conter campo obrigatório para que o candidato possa identificar sua

condição de possuidor do distúrbio de dislexia.
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Art. 3º – O candidato com dislexia deverá:

I – apresentar à instituição organizadora do vestibular ou do concurso público, no

prazo definido em edital, laudo médico comprobatório do distúrbio;

II – submeter-se, quando aprovado em etapas classificatórias, a exame por equipe

técnica multidisciplinar, determinada pela instituição organizadora do vestibular ou do

concurso, para confirmação do distúrbio.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Dislexia é uma específica dificuldade de aprendizado da linguagem, na

leitura, na soletração, na escrita, em cálculos matemáticos, etc. Importante é ressaltar

que não tem como causa falta de interesse, de motivação, de esforço ou de vontade.

Ter dificuldades no aprendizado da leitura é característica evidenciada em cerca de

80% dos disléxicos.

Os disléxicos têm dificuldades para ler e consequentemente para compreender, por

isso, tendem a ser mais lentos no que se refere à leitura e à interpretação de textos.

Diante  de  tal  situação,  faz-se  necessária  a  adequação  das  provas  aplicadas  em

vestibulares e em concursos públicos às necessidades das pessoas com dislexia.

Estudos recentes apontam alguns itens que devem ser priorizados no momento da

elaboração do vestibular ou do concurso público, entre eles, destaca-se a importância

de os enunciados das questões serem concisos, claros e objetivos. Se possível, deve

ser dada prioridade a avaliações orais, para que, em tom de conversa, o disléxico

possa dizer o que sabe. É fundamental garantir um tempo maior para a realização

das provas. Ao tratar de forma igual os desiguais, se aprofundam as desigualdades.

Daí a importância deste projeto de lei que tem por objetivo garantir condições mais

adequadas para  que os disléxicos possam ingressar  em uma universidade ou no

serviço público. Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.938/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.094/2015

Dispõe sobre a autorização e regulamentação da venda e o consumo de bebidas

alcoólicas em eventos esportivos, estádios e arenas desportivas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Esta  lei  dispõe sobre  a  autorização e  regulamentação da venda e do

consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos, estádios e arenas desportivas

no âmbito do Estado.

§ 1º  – Para todos os efeitos legais,  considera-se fornecedor,  nos termos da Lei

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a pessoa jurídica ou física responsável

pela venda de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas desportivas.

§ 2º  –  Para  os  fins de  que trata essa lei,  são  consideradas bebidas  alcoólicas

permitidas a cerveja, o chope e similares.

Art.  2º  –  A  venda  e  o  consumo  de  bebida  alcoólica  em  estádios  e  arenas

desportivas são permitidos nos seguintes termos:

I  – o fornecedor deverá estar habilitado, mediante obtenção de alvará municipal

específico, com laudos técnicos da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros e da

Polícia Militar, para poder realizar a venda de bebidas alcoólicas, preservando-se o

que reza o art. 28 da Lei Federal nº 10.671, de 15 de maio de 2003;

II – é autorizada a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes

e congêneres destinados aos torcedores, bem como nos camarotes e espaços VIP

dos estádios e arenas, sendo que a venda deve iniciar duas horas antes de começar

a partida;

III – as bebidas expostas à venda, embora possam vir envolucradas em recipientes

metálicos ou de vidro, somente poderão ser vendidas e entregues aos consumidores

em  copos  plásticos,  cujo  recipiente  não  tenha  capacidade  superior  a  500ml

(quinhentos mililitros);

IV – é defesa a venda e a entrega de bebidas alcoólicas a pessoas menores de 18

anos,  podendo  o  fornecedor  ou  pessoa  física  responsável  por  tais  condutas

responder civil e criminalmente, nos termos da legislação vigente.

Art. 3º – O fornecedor, em caso de descumprimento do previsto no art.2º, estará

sujeito às seguintes punições:
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I – multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$50.000 (cinquenta mil reais);

II  –  suspensão  de  trinta  a  trezentos  e  sessenta  dias  de  venda  e  consumo de

bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes e congêneres,  bem como nas áreas de

camarote VIP dos estádios e arenas desportivas;

III – proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes e

congêneres,  bem  como  nas  áreas  de  camarote  e  VIP  dos  estádios  e  arenas

desportivas.

§ 1º – Os recursos resultantes das multas arrecadadas em conformidade com o

disposto  no  art.  3º,  I,  deverão  ser  destinados  ao  desenvolvimento  de  atividades

culturais e desportivas, aplicadas em prol do esporte não profissional ou no fomento

de atividades científicas ou acadêmicas relacionadas com o esporte.

§ 2º  – A regulamentação desta lei  estabelecerá a graduação e a aplicação das

penalidades previstas nos incisos do art. 3º.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação: Há algum tempo, por força de um Termo de Ajuste de Conduta – TAC –

firmado entre o Estado e o Ministério Público foi proibida a venda de bebida alcoólica

nos  estádios  e  arenas  desportivas  no  Estado  de  Minas  Gerais,  norma

temporariamente suspensa nos jogos da Copa do Mundo.

Entretanto, ainda que pese o argumento da prevenção à violência, não se pode

atribuir tal ônus apenas à venda de bebidas dentro dos estádios.

Ao contrário. Os torcedores, sabendo que não será ofertada bebida no interior dos

estádios e arenas desportivas, se dirigem muito antecipadamente ao entorno desses

locais e passam a ingerir a bebida antes das partidas, o que causa, inclusive, maior

confusão  na  entrada  dos  estádios,  com  a  maioria  dos  torcedores  entrando  bem

próximo à hora do início do jogo. Além disso, essa medida não impede que, ao sair

dos estádios e arenas, torcedores se encontrem com outros, alcoolizados, que não

estavam no local do jogo.

Por  fim,  cabe ressaltar  que não houve qualquer  indício  de violência  durante os
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jogos da Copa do Mundo, em que era permitida a venda de bebidas alcoólicas. Por

outro lado, a violência em estádios ainda é uma constante no país.

Assim, considerando justa a medida pretendida, contamos com o apoio dos nobres

deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.334/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.095/2015

Altera a Lei nº Lei nº 15.380, de 29 de setembro de 2004, que assegura ao portador

de deficiência visual guiado por cão adestrado o direito de livre acesso, com o animal,

a logradouros e edifícios de uso público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 15.380, de 29 de setembro de 2004, fica acrescida do seguinte

artigo:

“Art.  …  –  Considera-se  ato  de  discriminação  qualquer  tentativa  de  impedir  ou

dificultar o gozo do direito previsto no art. 1º desta lei.

Parágrafo único – O descumprimento no disposto nesta lei sujeita o infrator a multa

no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada

em dobro no caso de reincidência.”.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.096/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas adaptados à

população  com  necessidades  especiais  ou  mobilidade  reduzida  nos  locais  que

especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  roupas,  vestuário,
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indumentárias ou similares, no âmbito do Estado, obrigados a adaptar, no mínimo, um

de seus provadores para atendimento às pessoas com necessidades especiais ou

mobilidade reduzida.

Parágrafo único – Os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo são os

hipermercados, supermercados, atacadistas, shopping centers, centros comerciais e

lojas regularmente estabelecidas que tenham o comércio de roupas como uma de

suas atividades.

Art. 2° – Os estabelecimentos que exploram a comercialização de roupas, vestuário

e similares devem fazer afixar, em suas dependências e em local visível, placas ou

cartazes com os seguintes dizeres:

“Lei Estadual n° __/________

Este estabelecimento comercial disponibiliza provador adaptado às pessoas com

necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.”.

Art. 3° – A inobservância do disposto nesta lei sujeitará os infratores às seguintes

penalidades, de forma sucessiva:

I – notificação;

II – advertência;

III – multa no valor de 200 Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais);

IV – cassação da inscrição estadual respectiva.

Art.  4°  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5° – Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de cento e oitenta dias, a

partir da regulamentação desta lei, para promoverem as adequações necessárias.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo facilitar a vida daqueles que têm

dificuldades de locomoção, fazendo com que se torne obrigatória a existência de pelo

menos um provador  adaptado em cada  estabelecimento  comercial  que explora  o

ramo de roupas e vestuários.
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Apesar de muitos estabelecimentos já estarem dando a devida atenção ao assunto,

faz-se  mister  que  o  espaço seja  dotado  da  devida  segurança  e  decência,  numa

demonstração de consciência das necessidades dessas pessoas.

Trata-se de um projeto de elevado alcance, que gerará uma despesa mínima aos

comerciantes,  mas  que  irá  conferir  dignidade  sem  preço  a  quem  precisa  de  um

atendimento diferenciado.

Assim, contando com a aprovação deste projeto, antecipo meu agradecimento aos

nobres deputados desta Casa.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.097/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas adaptados à

população com deficiência física ou mobilidade reduzida, nos locais que especifica, e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  roupas,  vestuários,

indumentárias ou similares, no âmbito do Estado, obrigados a adaptar, no mínimo, um

de seus  provadores  para  atendimento  às  pessoas  com deficiência  ou  mobilidade

reduzida.

Art.  2°  –  Os  estabelecimentos  que  exploram  a  comercialização  de  roupas,

vestuários e similares devem afixar, em suas dependências e em local visível, placas

ou cartazes com os seguintes dizeres: "Este estabelecimento comercial disponibiliza

provador adaptado às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida."

Art. 3° – A fiscalização do cumprimento desta lei ficará sob a responsabilidade dos

órgãos específicos do Estado, observando-se a seguinte sequência:

I – notificação;

II – advertência;

III – multa pecuniária;

IV – cassação da inscrição estadual respectiva.
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Art. 4° – Os estabelecimentos comerciais terão o prazo de cento e oitenta dias, a

partir da regulamentação desta lei, para promoverem as adequações necessárias.

Art.  5°  – O Poder  Executivo  regulamentará esta lei  no prazo de sessenta dias,

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa – Anselmo José Domingos.

Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo facilitar a vida daqueles que

têm dificuldades de locomoção,  motivadas por qualquer forma de redução de sua

mobilidade, tornando obrigatória a presença de pelo menos um provador adaptado

em  cada  estabelecimento  comercial  que  explora  o  ramo  de  comercialização  de

roupas e vestuários.

Em  que  pese  muitos  estabelecimentos  já  estarem  dando  a  devida  atenção  ao

assunto, faz-se mister que o espaço seja dotado da devida segurança e decência,

numa demonstração consciente de atenção às necessidades e de cuidado com o

bem-estar dessas pessoas.

Trata-se de um projeto de elevado alcance, que gerará uma despesa mínima aos

comerciantes, mas que irá conferir dignidade sem preço a quem precisa.

Assim, contando com a aprovação deste projeto, antecipo meu agradecimento aos

nobres deputados desta Casa.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.098/2015

Dispõe sobre a inserção, a integração e a inclusão social, nas escolas, de alunos

com deficiências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Estado desenvolverá programa de orientação visando instituir meios que

permitam a inclusão social, nas escolas, de alunos com deficiência, de forma a que

sejam tratados adequadamente por profissionais qualificados.

Parágrafo  único –  Em consonância  com o Decreto  Federal  n°  3.298,  de  20  de
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dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Federal n° 7.853, de 24 de outubro de

1989, esta lei considera:

I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade,

dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II  –  deficiência  permanente:  aquela  que  ocorreu  ou  se  estabilizou  durante  um

período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou probabilidade de que

se altere, apesar de novos tratamentos;

III – incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração

social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser

exercida.

Art. 2° – Fica autorizado o governo do Estado, diretamente ou por intermédio de

fundo específico destinado à proteção dos direitos de pessoas com deficiência, a criar

campanhas  publicitárias  visando  esclarecer  e  conscientizar  a  população  sobre  a

necessidade de inclusão de deficientes nas escolas.

Art.  3°  –  O  Estado  incentivará  as  Prefeituras,  os  Municípios  e  as  escolas,

juntamente com a Secretária da Educação, da Saúde e órgãos afins, a criar formas

de viabilizar esta lei através de parcerias ou convênios.

Art.  4°  –  A  concessão  de  recursos  de  que  trata  o  caput dependerá  de

regulamentação do governo do Estado, observada sua conveniência e oportunidade.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa – Anselmo José Domingos.

Justificação.  Esta  lei  tem  como objetivo  proporcionar  e  viabilizar  a  inclusão  de

pessoas deficientes em escolas, pois é direito de todos o acesso à educação.

Os  direitos  previstos  e  resguardados  na  Constituição  da  República,  como  os

princípios da igualdade e da dignidade humana, devem ser respeitados e aplicados

em sua amplitude, proporcionando aos deficientes o direito a frequentarem escolas

em condições de igualdade e com respeito a suas restrições.
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É necessário que o Estado disponibilize condições para adaptação dessas pessoas

ao meio,  capacitando professores,  diretores e  funcionários  das escolas,  para  que

tenham condições de lidar com tal situação e proporcionem condições saudáveis e

livres de preconceitos para o pleno aprendizado e desenvolvimento dos indivíduos

que têm algum tipo de deficiência.

O  Estado  deve  criar  campanhas  de  conscientização  nas  escolas,  a  fim  de

implementar  e despertar  a  solidariedade,  para  que colegas  fiquem incentivados a

ajudar, deixando claro a importância dessa integração social para o desenvolvimento

dos  alunos  como  cidadãos  conscientes  e  democratizados,  pois  vivemos  em  um

Estado Democrático de Direito que prima pela paridade e igualdade social.

O Estado deve reconhecer  que alunos  com deficiência  precisam de um ensino

diferenciado, com recursos específicos, que devem ser disponibilizados por órgãos

públicos e particulares e afins, para que se tenha uma adaptação de recursos e de

pessoal para se efetivarem os direitos de deficientes físicos, a fim de possibilitar o seu

acesso ao ensino e seu desenvolvimento intelectual e físico.

O ideal é que se criem formas diferenciadas, de acordo com a deficiência de cada

indivíduo, para que o aprendizado seja ideal e coerente, proporcionando o pleno e

desenvolvimento desses alunos.

O  Estado  deve  promover  campanhas  para  combater  a  discriminação  quanto  à

inserção de deficientes no meio escolar e incentivar a população, para que se envolva

nessa luta.

Levando-se em conta o benefício que a aprovação desta lei trará para a sociedade

e para os inúmeros indivíduos que têm alguma deficiência e encontram dificuldades

para serem inseridos no meio escolar, tendo muitas vezes inviabilizado o seu acesso

à educação, é que estamos certos da necessidade da aplicação imediata desta lei.

Em  vista  disso,  contamos  com a  adesão  dos  nobres  pares  a  aprovação  deste

projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.099/2015

Assegura aos portadores de deficiência física,  mental,  síndromes ou transtornos

psicológicos  um  percentual  dos  imóveis  residenciais  construídos  por  meio  de

programas sociais do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  garantido  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  física,  mental,

síndromes  ou  transtornos  psicológicos  um  percentual  dos  imóveis  residenciais

construídos por meio de programas sociais do Estado.

§ 1° – Fica limitado ao percentual de 10% (dez por cento) o total de imóveis que

serão  disponibilizados  para  atender  aos  portadores  de  deficiência  física,  mental,

síndromes ou transtornos psicológicos.

§ 2° – Os cidadãos, para serem considerados aptos a serem beneficiados por esta

lei, deverão ter suas deficiências, síndromes e transtornos psicológicos constando na

relação  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  –  CID  10  –,  utilizado  como

referência pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

§  3°  –  O  cadastro  das  pessoas  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverá  ser

realizado  pela  Secretaria  de  Trabalho  e  Assistência  Social  em  parceria  com  a

Secretaria de Saúde.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Os portadores de deficiência física, mental, síndromes ou transtornos

psicológicos enfrentam grandes problemas para conseguir tratamento adequado, o

que muitas vezes onera bastante o orçamento familiar, mesmo que muitos desses

tratamentos sejam feitos pela rede pública de saúde.

Apresento  este  projeto  de  lei  para  garantir  aos  portadores de  deficiência  física,

mental,  síndromes  ou  transtornos  psicológicos  o  direito  à  moradia  em  imóveis

residenciais construídos através de programas sociais do Estado.

A moradia é um direito constitucional, e devemos criar mecanismos para que todos

a ela tenham acesso. Além da importância de proporcionar esse benefício, estamos

adicionando mais um item à questão social, pois vamos garantir moradia digna para
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os portadores de deficiência física, mental, síndromes ou transtornos psicológicos e

para suas famílias.

Espero contar mais uma vez com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.100/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.554/2011 )

Altera o art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, que concede passe livre aos

deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989, que concede passe livre

aos deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  concedido  passe  livre  no  transporte  coletivo  intermunicipal  aos

deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade igual ou superior a 60

anos.”.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: De acordo com a Lei nº 9.760, de 1989, é obrigatória a gratuidade do

transporte público intermunicipal para as pessoas com 65 anos ou mais.

Contudo, a Lei Federal nº 8.842, de 1994, que dispõe sobre a política nacional do

idoso,  considera  idoso,  para os  efeitos  dessa lei,  a  pessoa maior  de 60 anos de

idade. Da mesma forma, as políticas públicas são voltadas para as pessoas com mais

de  60  anos,  priorizando  o  atendimento  ao  idoso  em  órgãos  públicos  e  privados

prestadores de serviços, como nos caixas preferenciais de comércios e bancos.

A Constituição  Federal  assegura  que  é  dever  do  Estado  cuidar  da  assistência

pública, da proteção e da integração social das pessoas com deficiência, assim como

zelar pelo bem-estar das pessoas idosas.
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Nesse diapasão, vê-se a necessidade de alteração da referida lei para que o direito

dos idosos maiores de sessenta anos seja estendido também ao transporte público

no Estado.

Infelizmente, o que se observa é a falta de sensibilidade e a indiferença para com

as pessoas de idade avançada, com a ausência de instrumentos de Estado voltados

para o amparo e a proteção desse segmento.

Dessa forma, a iniciativa de apresentar este projeto é uma forma de demonstrar o

respeito e a consideração de que são merecedoras as pessoas de idade avançada.

Vale dizer,  ainda, que a medida é um meio de promover a dignidade dos idosos,

podendo aumentar sensivelmente o direito dessas pessoas, promovendo uma efetiva

melhora da qualidade de vida dos idosos e dos deficientes físicos, mentais e visuais.

Diante  do  exposto,  conto  com o  apoio dos nobres pares para  aprovação deste

projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.101/2015

Dispõe sobre o guia cultural e turístico de acessibilidade no site oficial do governo

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O guia cultural e turístico de acessibilidade ficará disponível no site oficial

do governo do Estado.

Art.  2º – No guia de acessibilidade constará a relação dos estabelecimentos de

entretenimento  acessíveis  a  pessoas  com  deficiência  e  mobilidade  reduzida,

deficiência física e visual,  de acordo com a legislação vigente, tais como: cinema,

teatro, circo, museu, casa de shows, centros culturais, bibliotecas, estádios, parques

de diversão e temáticos, pontos turísticos, entre outros.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Mário Henrique Caixa

Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo disponibilizar um serviço de



1389
____________________________________________________________________________

informação  para  a  população  de  Minas  Gerais  e  turistas  com  deficiência  ou

mobilidade  reduzida,  deficiência  física  e  visual,  que  queiram  usufruir  do  acervo

cultural e turístico de Minas Gerais.

Trata-se  de  uma  medida  inclusiva,  que  visa  sensibilizar  a  sociedade  sobre  a

importância  da  acessibilidade,  bem  como  reconhecer  as  iniciativas  positivas  e

incentivar essa conduta.

Nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro essa medida já foi implantada, e

Minas Gerais não poderia ficar atrás em oferecer esse serviço aos mineiros, com

informação  confiável  às  pessoas  com  deficiência  quanto  aos  estabelecimentos

culturais e turísticos que fomentam a acessibilidade.

O referido guia ficará disponibilizado no site oficial do Estado de Minas Gerais, e o

guia impresso poderá ser distribuído para as secretarias estaduais relacionadas a

cultura,  educação,  turismo  e  para  instituições  envolvidas  com  a  questão  da

deficiência.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação

deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.102/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.717/2015)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas adaptados

às pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, nos locais que especifica, e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  os  estabelecimentos  que  comercializam  roupas,  vestuários,

indumentárias ou similares, no âmbito do Estado, obrigados a adaptar, no mínimo, um

de seus  provadores para  atendimento  de  pessoas com deficiência  ou  mobilidade

reduzida.

Art.  2º  –  Os  estabelecimentos  que  exploram  a  comercialização  de  roupas,

vestuários e similares devem fazer afixar em suas dependências e em local visível
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placa  ou  cartaz  com  os  seguintes  dizeres:  “Este  estabelecimento  comercial

disponibiliza  provador  adaptado  às  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida.”.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a:

I – notificação;

II – advertência;

III  –  multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais), cobrada em dobro até a segunda reincidência;

IV – cassação da inscrição estadual após verificada a segunda reincidência.

Art. 4º – O estabelecimento comercial terá o prazo de cento e oitenta dias contados

da publicação desta lei para promover as adequações necessárias.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo facilitar a vida daqueles que têm

dificuldades  de  locomoção,  motivadas  por  qualquer  forma  de  redução  de  sua

mobilidade, tornando obrigatória a presença de, pelo menos, um provador adaptado

em  cada  estabelecimento  comercial  que  explora  o  ramo  de  comercialização  de

roupas e vestuários.

Em  que  pese  muitos  estabelecimentos  já  estarem  dando  a  devida  atenção  ao

assunto, faz-se mister que o espaço seja dotado da devida segurança e decência,

numa demonstração consciente de atenção às necessidades de bem-estar dessas

pessoas.

Trata-se de um projeto de elevado alcance, que gerará uma despesa mínima aos

comerciantes, mas que conferirá dignidade sem preço a quem precisa.

Assim, contamos com o apoio desta Casa para a aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.103/2015

Altera a Lei n° 17.785, de 23 de setembro de 2008, que estabelece diretrizes para
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facilitar o acesso da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida aos espaços

de uso público no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Ari. 1° – Fica acrescentado ao art. 5° da Lei n° 17.785, de 23 de setembro de 2008,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 5° – (...)

Parágrafo único – Nos espetáculos realizados nos espaços de uso público a que se

refere o caput deste artigo, o espaço reservado para pessoas com deficiência ou com

mobilidade reduzida deverá situar-se em local  que garanta  a acomodação de,  no

mínimo, um acompanhante.”.

Art. 2° – Fica substituída em todo o texto da Lei n° 17.785, de 2008, a expressão

“pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção” por “pessoa com

deficiência ou com mobilidade reduzida”.

Ari. 3° – Fica substituída, no parágrafo único do art. 3° da Lei n° 17.785, de 2008, a

expressão “cadeirante” por “pessoa em cadeira de rodas”.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fábio Cherem

Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  dar  conforto  e segurança às pessoas com

deficiência que necessitam de auxílio de acompanhante, garantindo seu direito de

acessibilidade aos espaços culturais de maneira segura e acolhedora.

Em que pese muitos estabelecimentos já estarem dando a necessária atenção à

questão da plena cidadania, faz-se necessário que os espaços sejam dotados das

devidas  condições,  numa  demonstração  de  consciência  relativamente  às

necessidades de bem-estar de todo o público, de maneira irrestrita.

Trata-se  de  um  projeto  de  alcance  imediato,  que  não  gerará  despesa  para

proprietários  dos  estabelecimentos  em questão ou aos  organizadores  de  eventos

culturais, mas que irá conferir igualdade no que se refere ao respeito à pessoa com

deficiência e ao atendimento de suas necessidades.

Assim sendo,  contamos com o  apoio  dos  nobres deputados desta  casa para  a

aprovação deste projeto.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.104/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 331/2011)

Disciplina a concessão de passe livre às pessoas com deficiência física, mental e

visual  e  às  pessoas  com  idade  superior  a  sessenta  e  cinco  anos  no  transporte

coletivo intermunicipal e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Para fins do disposto na Lei n° 10.419, de 16 de janeiro de 1991, são

considerados beneficiários do passe livre:

I – pessoas com deficiência física: indivíduos que, comprovadamente, em caráter

permanente,  apresentam desvantagem de orientação,  de  independência  física,  de

mobilidade,  para  ocupação  habitual,  para  interação  social  e  para  independência

econômica;

II – pessoas com deficiência visual: indivíduos que apresentam perda total ou quase

total da visão, com capacidade visual de até 10% (dez por cento) após a correção

máxima, necessitando do método braile ou outros para leitura e escrita e de recursos

didáticos  e  equipamentos  especiais  para  o  desempenho  de  suas  atividades

profissionais e da vida diária, com acuidade visual medida pela escala Snellen igual

ou inferior ao melhor olho com lentes corretivas a 20/200, incluindo ainda o portador

de diplopia;

III – pessoas com deficiência mental: pessoas com doença neurológica congênita

ou adquirida ou de distúrbio psíquico sem substrato orgânico que importem na sua

incapacidade civil ou inimputabilidade penal;

IV – as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos mediante a apresentação de

carteira de identidade ou de trabalho.

Parágrafo único – O beneficiário do passe livre se equipara ao passageiro regular,

ficando, no entanto, isento do pagamento de passagem ou de qualquer outra taxa

relativa à prestação do serviço de transporte.

Art. 2º – O passe livre a que se refere a Lei nº 10.419, de 16 de janeiro de 1991,
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será concedido a um acompanhante, também denominado beneficiário, sempre que

constatada a sua necessidade para locomoção do portador de deficiência.

Art. 3º – O beneficiário do passe livre a que se referem os incisos I a III do art. 1°

desta  lei  deverá  ser  credenciado  pela  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social – Sedese – ou por instituições por ela designadas.

§  1º  –  Para  concessão  do  credenciamento  será  exigido,  se  for  o  caso,  do

beneficiário:

I – atestado comprobatório de que é portador de qualquer uma das deficiências a

que se referem os incisos I a III do art. 1°desta lei, expedido por médico credenciado

pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social – Sedese – ou pelo

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS –;

II – carteira de identidade expedida por órgão competente.

§  2º  –  Caso  a  pessoas  com  deficiência  necessite  de  acompanhamento,  esta

condição deverá ser mencionada no atestado médico de que trata o § 1º, alínea “a”,

deste artigo.

§  3º  –  O  interessado  em  obter  o  credenciamento  deverá  preencher  formulário

próprio que estará disponível:

I – na Capital, na Sedese e nas entidades conveniadas;

II – no interior do Estado, nas coordenadorias municipais de apoio e assistência às

pessoas  com  deficiência,  nas  prefeituras  municipais,  nos  órgãos  do  governo  do

Estado ou nas entidades conveniadas.

§ 4º – A credencial do passe livre é intransferível e de uso pessoal do beneficiário.

Art. 4º – Para dirimir as dúvidas quanto ao enquadramento das situações fáticas

nos  referidos  conceitos  legais,  fica  instituído  como  órgão  consultivo  o  Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos dos Portadores de Deficiência.

Art. 5º – O passe livre será concedido ao beneficiário preferencialmente no horário

das dezessete horas.

§  1º  –  Caso  as  empresas  concessionárias  não  tenham  linhas  de  ônibus  nos

horários fixados no § 1º deste artigo, elas reservarão no mínimo quatro lugares para a

concessão do passe livre, requisitados com antecedência mínima de vinte e quatro

horas.



1394
____________________________________________________________________________

§  2º  –  Será  dada  prioridade  para  beneficiários  que  comprovarem  necessidade

médica ou laboratorial de locomoção, independentemente do dia da semana ou do

horário acima referido.

Art.  6º  –  A passagem  para  o  transporte  de  beneficiário  será  obtida  nos  locais

próprios de venda, mediante a apresentação da requisição de passagem específica.

Parágrafo único – Nas seções intermediárias, os bilhetes de passagem somente

poderão  ser  concedidos  após  a  chegada  dos  veículos  e  a  constatação  da

disponibilidade de lugares.

Art.  7°  –  Ao  agente  transportador,  entendido  como  delegatário  do  serviço  de

transporte  coletivo  intermunicipal  do  Estado,  cabe  o  cumprimento  desta  lei  e

especialmente:

I  –  agilizar  a  concessão  de  passagem  gratuita  ou  o  embarque  de  portador  de

deficiência e de seu acompanhante, devidamente credenciado, e do idoso;

II – notificar, por escrito, à Sedese qualquer evento de força maior que possa ter

impedido a concessão ao beneficiário do passe livre;

III – garantir, no veículo, lugares para o portador de deficiência, seu acompanhante

e o idoso que requisitarem as passagens com antecedência mínima de vinte e quatro.

Art.  8°  – As  empresas  colocarão à  disposição dos beneficiários,  nos  postos  de

venda  de  passagens,  cópias  do  Regulamento  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo

Rodoviário Intermunicipal do Estado de Minas Gerais – RSTC – e das demais normas

que regulam a matéria e se aplicam a esta lei.

Parágrafo único – O beneficiário que não observar o RSTC e as demais normas

que  regulamentam o  transporte  intermunicipal  coletivo  poderá  ter  seu passe  livre

suspenso, por prazo não superior a trinta dias.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em

trinta dias, independentemente de regulamentação ou convênio.

Art. 10 – Revoga-se o Decreto n° 32.649, de 13 de março de 1991.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Em janeiro  de  1991,  o  governador  do  Estado sancionava a  Lei  nº
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10.419, garantindo a gratuidade em transportes intermunicipais aos maiores de 65

anos e às pessoas com deficiência em toda Minas Gerais.

Dois meses depois, a nova lei já estava regulamentada, dependendo apenas da

assinatura de um convênio entre o DER-MG e a representação das concessionárias

de transporte coletivo para se colocar em prática o tão esperado passe livre, seguindo

o exemplo de outros Estados brasileiros.

Passaram-se  11 anos,  e  esse  convênio  não foi  assinado,  em  consequência  da

conivência  do  Estado  e  dos  governos,  que,  infelizmente,  dobraram-se  aos

argumentos das empresas concessionárias e resolveram fazer vistas grossas a essa

legislação.

Iniciamos  em  1994  o  contato  com  associações  de  idosos  e  portadores  de

deficiência no Vale do Aço e no Leste mineiro, levantando novamente a bandeira do

passe livre.

Em  1997,  uma  campanha  idealizada  por  nós,  com  a  valorosa  contribuição  de

inúmeras entidades, entre elas as Federações dos Aposentados e Pensionistas e das

Associações  de  Portadores  de  Deficiência,  além  de  sindicatos  e  federações  de

trabalhadores,  procurava  difundir  em  todo  o  Estado  esse  direito  constitucional,

assegurado por legislação complementar.

Entre os beneficiários da lei e mesmo entre os trabalhadores na ativa, encontramos

a energia que assegurou o sucesso dessa campanha, com a edição de mais de 50

mil cartilhas e de folhetos informativos, com mobilizações na Praça da Liberdade e a

entrega  no  Palácio  dos  Despachos,  em  1998,  de  abaixo-assinado  pedindo  o

cumprimento imediato da lei.

Também tomamos a iniciativa de provocar o Ministério Público a reagir diante de tal

disparate.  E este,  provando mais  uma vez a  independência e seriedade de seus

Promotores,  assinou ação civil  pública contra o governo do Estado e o DER-MG,

exigindo que a lei fosse cumprida.

Em 19/8/98, o Juiz Walter Pinto da Rocha deu sentença favorável aos beneficiários,

adotando como pena pelo não cumprimento da lei a multa de 50.000 Ufirs por dia, o

que equivaleria, na época, a soma próxima de R$45.000,00.

O Estado, ao invés de exercer o seu dever constitucional, garantindo o bem-estar
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de sua população idosa e portadora de deficiência, preferiu optar pelo caminho mais

cômodo e injusto, que é o recurso judicial ao Tribunal de Justiça, onde ganhou a tese

da necessidade do convênio entre o DER-MG e as empresas concessionárias, a que

se refere o Decreto nº 32.649, de 1991, e que tem sido usado desde essa época com

forma de impedir a efetividade do mandamento legal, que é cristalino ao determinar a

concessão do passe livre para idosos e deficientes físicos.

Mesmo  tendo  recorrido  à  justiça,  não  nos  esquecemos  de  continuar  tentando

negociar  uma  forma  viável  de  cumprir  a  legislação,  em  comum  acordo  com  as

empresas  concessionárias,  o  Estado  e  as  associações  representantes  dos

beneficiários.

Em estudo preliminar, sem rigor científico, mas com a ajuda de especialistas em

transporte  público,  pudemos  constatar  que,  em  determinados  horários  do  dia,  os

ônibus trafegam com grande capacidade ociosa que, se utilizada por beneficiário do

passe livre, seria praticamente suficiente para resolvermos essa situação e tirar do

desconforto  o  Estado,  o  DER-MG e  toda  a  sociedade  mineira,  que  presencia  o

descumprimento  da  lei  justamente  por  aqueles  que  deveriam  dar  exemplo  de

legalidade.

Como resultado  desses  estudos,  de  discussões,  debates  e  pareceres,  estamos

apresentando  este  projeto  de  lei  que  disciplina  a  concessão  do passe  livre  para

portadores  de  deficiência  e  idosos,  como  determina  a  Lei  nº  10.419,  de  1991,

sugerindo uma dinâmica para o seu cumprimento, de forma a garantir o direito dos

beneficiários e paralelamente garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Gostaríamos de lembrar que as empresas, ao receberem a concessão do Estado

para explorar o transporte coletivo intermunicipal, se comprometem a cumprir toda a

legislação pertinente ao trânsito e ao transporte existente. A Lei nº 10.419 faz parte

dessa legislação, existe já há 11 anos e deve ser cumprida em sua íntegra.

Fazemos, neste momento, um apelo aos nobres Deputados para que resgatem o

conceito  de  cidadania,  garantido  legal  e  constitucionalmente  para  os  idosos  e

portadores de deficiência.

Apelamos também às autoridades responsáveis e às empresas concessionárias do

transporte coletivo intermunicipal para que estudem com mais afinco e interesse esta
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nova proposta, pois temos a certeza de que irão chegar à conclusão de que esse

benefício  não significa ônus.  Ao contrário,  ao utilizar  o espaço ocioso dos ônibus

intermunicipais, respeitando os horários previstos, estarão dando um passo decisivo

na formação de empresas cidadãs, comprometidas com a resolução das questões

sociais em nosso País, tão carente de solidariedade humana.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.105/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 162/2011)

Declara de utilidade pública a Associação João Paulo II, com sede no Município de

Bocaiuva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação João Paulo II, com sede

no Município de Bocaiuva.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Fundada em 2005, a Associação João Paulo II é entidade de direito

privado, sem fins lucrativos, com objetivos culturais, sociais e democráticos.

No cumprimento de seu estatuto, a instituição promove assistência a pessoas que

se encontram enfermas, seja no aspecto físico, seja no aspecto psíquico, seja no

aspecto  social,  acolhendo aqueles  que não possuem casa;  socorre  gestantes em

situação de risco, orientando-as a assumir com amor a nova vida que trazem dentro

de si; e defende o direito à vida.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela associação, contamos com

a anuência dos nobres deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.106/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 164/2011)

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança Deficiente do

Bairro Planalto, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança

Deficiente, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  de  Assistência  à  Criança  Deficiente  foi  fundada  em

31/8/2001. É uma entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração nem

vantagens  a  seus  diretores,  sócios,  conselheiros,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes.

O objetivo maior da entidade é tratar, reabilitar e reintegrar na sociedade crianças,

adolescentes  e  adultos  com deficiência  física,  explorando toda  a  sua capacidade

residual  e  habilidades,  a  fim  de  que  superem  suas  limitações  físicas,  sociais  e

emocionais.

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  entidade  ao

Município de Uberlândia, torna-se imperativa a aprovação deste projeto de lei  por

nossos ilustres pares.

– 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 2.107/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 167/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Palmito da Estrada

Real da Região dos Inconfidentes – Aperi –, com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  de

Palmito  da  Estrada  Real  da  Região  dos  Inconfidentes  –  Aperi  –,  com  sede  no

Município de Itabirito.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Trata-se de associação civil  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,

fundada em 30/10/2004, que tem por finalidades congregar os produtores de palmito

da Estrada Real da Região dos Inconfidentes, organizar a atividade produtiva, prestar

assistência técnica ao quadro social, em estreita colaboração com os órgãos públicos

atuantes no setor, obter recursos para financiamento de custeio de lavouras e para

investimentos  dos  associados,  promover,  com  recursos  próprios  ou  convênios,  a

capacitação  associativista  e  profissional  do  quadro  social,  funcional,  técnico,

executivo e diretivo e prestar outros serviços relacionados com a atividade econômica

dos associados.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.108/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 169/2011)

Declara  de  utilidade  pública  o  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  do  Alto  São

Francisco – Cisasf –, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde do

Alto São Francisco – Cisasf –, com sede no Município de Luz.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco – Cisasf –

é uma entidade civil sem fins lucrativos e tem como finalidade auxiliar a organização
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do  sistema  microrregional  de  saúde  na  área  de  jurisdição  dos  municípios

consorciados.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.109/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 161/2011)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, que institui sistema

de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e na

Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º – A Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg – e a Universidade

Estadual de Montes Claros – Unimontes – reservarão, em cada curso de graduação e

em cada curso técnico de nível médio por elas mantidos, percentual de vagas para os

seguintes grupos de candidatos:

I – afrodescendentes, desde que carentes;

II – egressos da escola pública, desde que carentes;

III – portadores de deficiência e indígenas.

§ 1º  – Fica vedada a cobrança de mensalidades,  taxas, despesas ou custos,  a

qualquer título, dos candidatos a que se referem os incisos I a III, por ocasião do

vestibular ou durante o curso técnico ou de graduação.

§  2º  –  As  instituições  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverão  implementar

programas  de  permanência  e  assistência  estudantil,  com  o  objetivo  de  auxiliar
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financeiramente os alunos carentes, mediante a concessão de bolsas-alimentação,

bolsas-transporte, auxílio para aquisição de livros e outros benefícios.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos no ano

fiscal seguinte.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Lei nº 15.259, de 27/7/2004, estabeleceu o sistema de cotas nas

universidades estaduais para afrodescendentes e egressos da escola pública, desde

que carentes, portadores de deficiência e indígenas.

Não obstante o elevado alcance social desse diploma legal, poderiam o legislador e

a sociedade verem frustrados os objetivos que tinham em mente ao estender àqueles

grupos, historicamente desfavorecidos, o acesso ao curso superior. Depois de passar

pelo  funil  do  vestibular,  muitos  alunos  carentes  estão  sendo excluídos  do  ensino

superior,  em virtude de dificuldades financeiras. Um expressivo número de alunos

abandona o curso após seu início, por não disporem de condições de arcar com taxas

eventualmente cobradas pelas instituições para fazer face a despesas e custos.

Outro  lado  perverso  dessa  questão  financeira,  que  não  pode  ser  ignorada  na

implementação de uma política pública de acesso e permanência desses grupos no

ensino superior, é a falta de condições de alguns alunos para pagarem até passagens

de  ônibus,  alimentação,  moradia,  material  didático  e  outras  despesas  cotidianas

essenciais e típicas de um estudante.

Diversas  universidades,  como  a  UFMG,  a  Universidade  Federal  de  Goiás,  a

Unicamp e a UnB, têm implantado programas de assistência estudantil, objetivando

assistir ao aluno carente em diversas áreas, concedendo bolsa-alimentação, bolsa-

transporte e outros benefícios e alcançaram significativa redução na taxa de evasão

escolar.

A busca da redução das desigualdades socioeconômicas faz parte do processo de

democratização  da  educação,  que  não  se  pode  efetivar,  apenas,  no  acesso  à

educação  superior  gratuita.  Torna-se  necessária  a  criação  de  mecanismos  que

garantam  a  permanência  dos  que  nela  ingressam,  reduzindo  os  efeitos  das

desigualdades  apresentadas  pelos  estudantes  provenientes  de  segmentos  sociais
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que apresentam dificuldades concretas para prosseguirem em sua vida acadêmica

com sucesso.

A Constituição Federal de 1988 consagra a educação como dever do Estado e da

família (art. 205, caput) e tem como princípio a igualdade de condições de acesso e

permanência  na  escola  (art.  206,  I).  A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação,

aprovada em 20/12/1996, repete a Constituição, contendo dispositivos que amparam

a assistência estudantil, entre os quais se destaca:

"Art. 3º – O ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.".

Pelo elevado alcance social da proposta e pelo debate que ela suscita, confiamos

na sua aprovação pelos nobres pares desta Casa.

– 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 2.110/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 165/2011)

Cria a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais – Projeto Paz no Campo – e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  criada  a  Ouvidoria  Agrária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  as

seguintes finalidades:

I – elaborar e coordenar a política de prevenção de conflitos agrários, em parceria

com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra –, as prefeituras, o

Poder Judiciário, o Ministério Publico, a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – e a

sociedade civil organizada;

II – desenvolver ações coordenadas com vistas a prevenir e reduzir a violência no

campo;

III – articular com o Poder Judiciário e o Ministério Público medidas que agilizem a

prestação jurisdicional nos conflitos agrários;

IV  –  buscar,  por  meio  de  conciliação,  medidas  alternativas  para  a  solução  das

pendências agrárias, acompanhando também os feitos de natureza fundiária;
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V – buscar resolver extrajudicialmente todos os conflitos agrários submetidos à sua

apreciação, agindo preventivamente com os envolvidos;

VI – diagnosticar a realidade dos conflitos agrários no Estado, propondo alternativas

de soluções preventivas, que visem minimizar as situações de conflito;

VII  – proporcionar as condições ideais para que os pequenos proprietários e os

trabalhadores  rurais  sejam  dotados  de  instrumentos  capazes  de  defender  seus

direitos,  conforme  está  assegurado  na  Constituição  Federal,  de  forma  gratuita,

desburocratizada e informal;

VIII  – zelar  pela paz social e exigir  o respeito às leis e aos direitos humanos e

sociais de todos os envolvidos nos conflitos fundiários, sem discriminação.

Art. 2º – O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG – providenciará

o  apoio  institucional  e  administrativo  necessário  ao  funcionamento  da  Ouvidoria

Agrária.

Art.  3º  –  Os  demais  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual

colaborarão com a Ouvidoria Agrária, mediante solicitação do respectivo titular.

Art. 4º – As atribuições inerentes à Ouvidoria Agrária serão desempenhadas por um

ouvidor agrário, designado pelo governador do Estado.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Os conflitos  agrários  em Minas Gerais,  nos últimos anos,  têm sido

motivo de grande tensão no meio rural.  A administração pública estadual  deu um

passo decisivo com a criação do Iter; porém, mesmo assim, o Estado age, quase

sempre, de forma defensiva, após a ocorrência do conflito.

Em vista dessa situação, propomos uma forma mais ágil e preventiva de atuação do

Estado,  com  a  adoção  de técnicas  de  administração  de  conflitos,  sempre  com  o

objetivo de favorecer a realização da reforma agrária, prevenir e evitar a violência e

criar melhores condições para garantir a paz no campo.

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

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

Regimento Interno.



1404
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 2.111/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 198/2011)

Dispõe sobre a concessão de benefício fiscal com o objetivo de apoiar programas

de incentivo ao turismo no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Será concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das

multas e dos juros de mora referentes a crédito tributário inscrito em dívida ativa até

31 de dezembro de 2007 ao contribuinte que apoiar financeiramente programa ou

serviço de incentivo ao turismo no Estado, mediante repasse financeiro ao Fundo de

Assistência ao Turismo – Fastur –, de que trata a Lei nº 15.686, de 20 de julho de

2005, nos termos desta lei.

§ 1º – O disposto no caput deste artigo não se aplica ao crédito tributário inscrito em

dívida ativa e decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação

por parte do sujeito passivo.

§ 2º – O desconto de que trata o caput deste artigo incidirá sobre o crédito tributário

calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho de 2004.

Art. 2º – Para fazer jus ao desconto de que trata o art. 1º, o contribuinte, observados

os prazos, a forma e as condições estabelecidos em regulamento, deverá:

I – requerer o pagamento do crédito tributário, nos termos desta lei;

II – comprovar o repasse ao Fastur de montante equivalente a 25% (vinte e cinco

por cento) do valor das multas e dos juros de mora referentes ao crédito tributário a

que se refere o caput do art. 1º.

§ 1º – A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do caput deste artigo

importa a confissão do débito tributário.

§ 2º  – Os valores repassados ao Fastur  serão destinados ao financiamento de

programa ou serviço que tenha como objetivo a realização de política especificada no

art.  3º da Lei  nº  12.398, de 12 de dezembro de 1996,  que dispõe sobre o Plano

Mineiro de Turismo.

§ 3º – Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, o repasse de que

trata  o  inciso  II  do  caput  deste  artigo  poderá,  a  critério  do  órgão fazendário,  ser

efetuado parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.
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Art. 3º – Sobre o valor do desconto de que trata o caput do art. 1º, bem como sobre

os  valores  repassados  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  2º,  não  serão  devidos

honorários advocatícios.

Art.  4º  –  O  sujeito  passivo  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do

benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  multa

correspondente a cinco vezes o valor do benefício, sem prejuízo de outras sanções

civis,  penais  ou tributárias,  e ao pagamento,  com todos os acréscimos legais,  do

crédito tributário dispensado nos termos do caput do art. 1º.

Art. 5º – Os dados referentes à execução dos programas financiados com recursos

repassados ao Fastur conforme disposto nesta lei terão ampla divulgação, nos termos

de regulamento.

§ 1º – Na divulgação a que se refere o  caput deste artigo constará a menção do

apoio institucional do governo do Estado, bem como mensagem alusiva à educação

fiscal.

§  2º  –  As  entidades  representativas  dos  diversos  segmentos  do  turismo  terão

acesso à informação referente aos recursos repassados ao Fastur nos termos desta

lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Constituição Estadual estabelece, em seu art.  242, que o Estado

apoiará e  incentivará o turismo como atividade econômica,  reconhecendo-o  como

forma de promoção e desenvolvimento social e cultural.

Por sua vez, a Lei nº 12.398, de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo

e dá outras providências, estabelece textualmente, no inciso III de seu art. 7º, que,

para  fazer  face  às  despesas  de  sua  execução,  o  Estado  utilizará,  entre  outros

recursos, “incentivos financeiros e fiscais”.

O  projeto  ora  apresentado  tem  em  vista  exatamente  incentivar  o  alcance  dos

objetivos estabelecidos não apenas na Lei nº 12.398, mas também na Lei nº 14.368,

de 2002,  que estabelece  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  do  Ecoturismo.

Trata-se de conceder uma oportunidade ao contribuinte que, estando inadimplente
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para com o Estado, tem a oportunidade de obter um desconto substancial nas multas

e juros que incidem sobre o seu débito, desde que comprove a aplicação de recursos

no Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur.

Com  a  aprovação  deste  projeto,  o  Estado  ganhará  duplamente,  pois,  além  de

receber créditos em muitos casos inscritos desde longa data na dívida ativa, ou seja,

de  difícil  recuperação,  terá  reforçado  o  caixa  do  Fastur,  o  que  possibilitará  o

oferecimento  de  crédito  para  o  fortalecimento  da  indústria  do  turismo  em  nosso

estado.

Conforme é de amplo conhecimento, o turismo é hoje um dos principais geradores

de emprego e renda no País, tendo também considerável importância social, uma vez

que possibilita a fixação do homem no interior. Além disso, essa indústria proporciona

ao viajante  um incremento  em termos  de cultura,  bem como o  fortalecimento  de

várias atividades no ramo do comércio e da prestação de serviços.

Ressaltamos que a proposição também se encontra em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, uma vez que o incentivo previsto incide sobre os créditos

tributários  do  ICMS  inscritos  em  dívida  ativa,  não  comprometendo,  portanto,  a

arrecadação corrente  do  imposto.  Além  disso,  como já  aconteceu no  passado,  a

possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos, que em geral

são de difícil recebimento.

Por essas razões, solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação desta matéria.

– 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 2.112/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 195/2011)

Institui o Dia da Comunidade Japonesa no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o dia 18 de junho como o Dia da Comunidade Japonesa, o

qual passa a integrar o calendário oficial do Estado.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Elismar Prado
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Justificação: Em 18/6/2008, comemoraram-se cem anos da imigração japonesa no

Brasil. O primeiro navio com imigrantes japoneses, Kasato Maru, aportou em nosso

país nessa data, dando início a uma parceria hoje centenária.

Atualmente, existem no Brasil 1.500.000 japoneses e descendentes, sendo a maior

população  japonesa  fora  do  Japão.  Em  Minas  Gerais,  a  comunidade  japonesa

contribui  de  maneira  decisiva  para  o  desenvolvimento  econômico  do  Estado,

principalmente na região do Vale do Aço. A presença empreendedora dos japoneses

e seus descendentes no Estado tem como símbolo o primeiro grande investimento do

Japão no exterior depois da 2ª Guerra Mundial:  a construção da Usiminas, hoje o

maior complexo produtor de aços planos da América Latina.

Além de reforçar os laços de amizade, a instituição do dia 18 de junho como Dia da

Comunidade Japonesa será também uma oportunidade para consolidar ainda mais

as relações comerciais entre Minas Gerais e o Japão. Nos últimos quatro anos, as

exportações mineiras para aquele país cresceram 79,3%. Em 2007, o Japão figurou

na 5ª posição entre os países que mais importam produtos de Minas Gerais e foi o 9º

país com mais exportações para o Estado.

Portanto,  é  de  grande  justeza  a  homenagem  a  essa  comunidade  que  tanto

contribuiu e continua a contribuir para o desenvolvimento do Estado.

Pela  importância  do  tema,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a

aprovação desta proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.113/2015

Obriga  as  empresas  jurídicas  prestadoras  de  serviços  públicos  ou  privados  a

disponibilizar em seu sítio  eletrônico a declaração de quitação anual de débitos aos

consumidores

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Ficam as empresas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados

obrigadas a disponibilizar em seu sítio  eletrônico a declaração de quitação anual de

débitos aos consumidores.

§ 1º – A declaração deverá compreender os meses de janeiro a dezembro de cada

ano.
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§ 2º – Caso o serviço não tenha ocorrido desde o início do ano, na declaração

deverão constar os meses de quitação de débitos.

§ 3° – O prazo para cumprimento do caput deste artigo será até o mês de maio do

ano subsequente ao período.

Art. 2° – O comprovante deverá ficar disponível durante o período que o consumidor

de acordo com a lei vigente necessite guardá-lo.

Art.  3°  – No primeiro ano de vigência desta lei  o  prestador  de serviços deverá

disponibilizar em até noventa dias a quitação anual do ano anterior.

Art.  4°  –  Ficará  a  critério  do  Poder  Executivo  estabelecer  as  sanções  pelo

descumprimento desta lei.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação:  Com esta  proposição  pretendemos  que  o  consumidor  substitua  os

comprovantes de quitação por um único documento que comprove sua adimplência.

Apesar  de  a  Lei  n°  12.007,  de  2009,  obrigar  as  empresas  a  encaminhar  aos

consumidores os  débitos  anuais,  entendemos que a  disponibilidade no sítio  seria

mais eficaz, pois o consumidor poderia a qualquer tempo consultar e guardar para si

esses  comprovantes.  Também  facilitaria  o  exercício  da  sua  defesa  em  caso  de

cobrança  indevida,  e  o  consumidor  cobrado  em  quantia  indevida  tem  direito  à

repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Dessa forma, concessionárias,  operadoras de telefonia,  de planos de saúde, de

cartão de crédito e cartão de loja, financeiras e escolas são algumas das prestadoras

que seriam obrigadas a fornecer essa ferramenta de controle do consumidor.

Diante  do  exposto  aguardamos  a  apreciação  e  a  aprovação  pelos  nobres

parlamentares deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 88/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.114/2015

Institui o Documento de Identificação da Pessoa Portadora de Deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o documento de identificação

da pessoa portadora de deficiência.

§ 1° – O documento de que trata o  caput deste artigo será expedido por órgão

competente, para fins de comprovação da deficiência.

§ 2° – O portador do documento terá o direito de usufruir todos os benefícios das

leis atuais e vindouras, bastando, para isso, a simples apresentação do documento.

Art.  2°  – A cédula de identidade da pessoa portadora de deficiência seguirá os

padrões  da  cédula  de  identidade comum,  o  registro  geral,  acrescida  da  seguinte

inscrição:  PPD  (pessoa  portadora  de  deficiência)  classificando  em  determinada

categoria,  com  destaque,  atendendo  às  especificações  da  legenda  seguinte  e

observando o enquadramento e as definições previstos no Decreto Federal n° 5.296,

de 2 de dezembro de 2004, e nas demais leis em vigor:

I – categoria A, portador de deficiência auditiva;

II – categoria F, portador de deficiência física;

III – categoria M, portador de deficiência mental;

IV – categoria Mu, portador de deficiências múltiplas;

V – categoria V, portador de deficiência visual.

Art. 3° – O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes, exigirá a devida

comprovação, por meio de um laudo médico expedido pelo SUS, especificando o tipo

de deficiência com o Código Internacional de Doenças – CID –, se permanente ou

temporária,  bem  como a  real  necessidade  de  acompanhante  em  suas atividades

extrarresidenciais de acordo com o grau de dependência nas tarefas cotidianas.

Parágrafo  único  –  Em  caso  de  real  necessidade  de  acompanhante  durante  as

atividades externas, a referida cédula de identidade conterá a informação “direito a

acompanhante”, a fim de garantir a fruição de seus benefícios discriminados nas leis

pertinentes.

Art. 4° – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das

dotações orçamentarias próprias e suplementares, caso necessário.
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Art.  5°  –  Para  emissão  do  documento  de  identificação,  o  interessado  deverá

providenciar,  junto  aos  órgãos  designados  pelo  Poder  Executivo,  o  laudo médico

estipulado no art. 3° e encaminhá-lo ao órgão de identificação, com documento de

identidade atual ou certidão de nascimento.

Art. 6° – Todos os benefícios decorrentes da legislação em vigor que se destinem

às pessoas portadoras de  deficiência terão validade mediante  a apresentação da

cédula de  identidade em concordância  com esta  lei,  sendo dispensados qualquer

outro documento ou comprovação de deficiência.

§  1°  –  Em caso de deficiência  temporária  expressa no laudo,  o documento  de

identidade de que trata esta lei  terá validade de três anos, podendo ser renovado

mediante a apresentação de novo laudo; caso a deficiência seja permanente, o prazo

é indeterminado.

§ 2° – A partir da data de vigência desta lei, o Poder Executivo deverá garantir a

emissão do novo documento, através de campanhas de divulgação.

Art.  7°  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Sabemos que existem várias leis que preveem o bem-estar social das

pessoas  portadoras  de  deficiência  –  PPDs;  porém,  constatamos  que  ainda  há

necessidade de acionar mecanismos capazes de efetivar os direitos assegurados nos

textos legais.

A Organização  das  Nações  Unidas  elaborou  a  Resolução  n°  1.542,  de  1985,

abrangendo todos os direitos da PPD, delegando a cada nação criar  mecanismos

legais  para  implantação  das  normas.  No  Brasil,  devemos  reconhecer,  existem

esforços que estão sendo realizados em todos os níveis. Este projeto visa a garantir o

acesso  aos  direitos  e  aos  benefícios  previstos  em  lei,  para  todas  as  pessoas

portadoras  de  deficiência,  sem  fazer,  com  essa  identificação,  nenhum  tipo  de

discriminação,  e  sim  estabelecer,  segundo  critérios  médicos  e  legais,  quem  está

realmente apto a ser tratado de forma especial, prioritária e estritamente necessária.
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Cabe  ressaltar  o  grande  alcance  social  que  este  projeto  trará,  principalmente

porque  contribuirá  para  a  rapidez  e  a  melhoria  no  atendimento  das  PPDs.  A

sociedade, de modo geral, trata a PPD como “pobre coitado”. Precisamos acabar com

essa imagem e incutir o conceito principal da Declaração de Madri, que visa a inserir

o deficiente na sociedade com os mesmos direitos humanos e sociais dos demais

cidadãos.

Seguindo uma política de inclusão social das minorias, apresentamos este projeto

não apenas para resolver um problema específico da vida social da pessoa portadora

de  deficiência,  mas  também  para  conscientizar  a  sociedade  das  dificuldades

enfrentadas por tais pessoas em seu dia a dia.

Desde já, conto com o apoio de meus nobres pares à aprovação deste importante

projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado João Leite.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.586/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.115/2015

Cria o sistema estadual de Prevenção ao Roubo e ao Comércio Ilegal de Bicicletas

no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Sistema Estadual de Prevenção ao Roubo e ao Comércio

Ilegal de Bicicletas no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único – O sistema de que trata o  caput deste artigo será desenvolvido

através das seguintes ações:

I – estímulo à identificação pelos proprietários das bicicletas;

II – divulgação da importância da identificação;

III – redução do índice de roubos e furtos ocorridos no Estado de Minas Gerais;

IV – facilitação para a comunicação de roubos e furtos de bicicletas.

Art. 2º – Os estabelecimentos que comercializam bicicletas deverão fazer constar

nas notas fiscais  de compra  o  número de  série,  de forma a identificar  o  produto

adquirido.

Parágrafo único – A obrigação de que trata o caput deste artigo também se aplica à
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pessoa física no ato da venda para terceiros, devendo emitir um recibo onde conste o

número de série do produto.

Art. 3º – A Secretaria de Estado de Segurança, responsável pelo combate a roubos

e furtos, deverá, entre outras atribuições:

I – criar um setor específico para concentrar os registros referentes a delitos que

envolvam bicicletas;

II – publicar, mensalmente, boletim estatístico dos registros realizados, contendo o

horário e o local com maiores incidências dessas infrações;

III – administrar e manter cadastros de bicicletas roubadas e recuperadas.

Art. 4º – Os registros de ocorrência de roubo ou furto, elaborados pela Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais, passam a ter campo próprio denominado “Roubo/Furto

de Bicicleta”.

§ 1° – Os registros de ocorrência de que tratam o caput deste artigo devem conter

informação, sempre que possível, do número de série da bicicleta.

§ 2º – A ausência do número de série não impedirá o registro da ocorrência.

Art. 5° – Para fins do disposto no inciso II, do art. 3º desta lei, as informações sobre

o número de ocorrências decorrentes de furto ou roubo de bicicletas deverão constar

no banco de dados divulgado regularmente pelo Instituto de Segurança Pública.

Art. 6º – O órgão de que trata o art. 3º manterá um cadastro das bicicletas roubadas

contendo o maior número de informações que possam identificar o equipamento.

Art. 7º – Fica criado o Cadastro Estadual de Bicicletas Recuperadas no Estado de

Minas Gerais.

§ 1º – O cadastro de que trata o caput deste artigo conterá o número de série, fotos

e qualquer outro ponto de identificação das bicicletas recuperadas.

§ 2º – O órgão de que trata o art. 3º desta lei ficará responsável pela administração

do cadastro.

§ 3º – O Cadastro Estadual  de Bicicletas Recuperadas será de acesso público,

através de sítio eletrônico, e deverá ser atualizado com frequência mínima de um

mês.

Art. 8º – Deverá ser criada uma campanha publicitária permanente, devendo conter,

entre outros, os seguintes pontos:
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I – importância de o proprietário manter em seu poder nota fiscal com número de

série da bicicleta;

II – importância da colocação de pontos de identificação exclusiva;

III – importância do registro de ocorrência para criação dos dados estatísticos de

que trata esta lei.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: As bicicletas são um meio de transporte eficiente e não causador de

poluição. Com a popularização do uso, há tendência de que os furtos e roubos de

bicicletas aumentem consideravelmente no Estado de Minas Gerais.

Sabe-se  da  grande  dificuldade  de  se  recuperarem  bicicletas.  Destaca-se  a

dificuldade de identificação destas,  uma vez que não é  obrigatória  a  inserção do

número de série nas notas fiscais.

Este projeto de lei tem por objetivo facilitar não só a identificação, mas também os

registros de furto e roubo e a recuperação da bicicleta pelo proprietário.

A fim de apurar, por meio de estatísticas, o número real de furtos ou roubos para a

adequação de políticas de segurança no combate a esse tipo de delitos, é preciso

que os registros de ocorrência da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que tratem

de furto ou roubo de bicicleta,  passem a ter  campo denominado “Roubo/Furto de

Bicicleta”.

Importante ainda é frisar  que o mapeamento estatístico de  ocorrências  policiais

relativas ao roubo ou ao furto de bicicletas é fundamental, já que hoje esse delito é

classificado como furto ou roubo a transeunte.  Assim,  permitirá  a  localização das

áreas com maior índice do delito.

Qualquer medida para estimular o uso desse transporte tão benéfico à saúde e ao

meio ambiente é salutar, principalmente quando vem acompanhada da preocupação

com a segurança dos cidadãos mineiros.

Assim conto com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 110/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.116/2015

Dispõe sobre a Política de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica instituída a Política de Estímulo à Cidadania Fiscal  do Estado de

Minas Gerais com o objetivo de incentivar os adquirentes de mercadorias, bens e

serviços de transporte interestadual e intermunicipal a exigir do fornecedor a entrega

de documento fiscal hábil.

Art. 2° – A pessoa natural ou jurídica que adquirir mercadorias, bens ou serviços de

transporte interestadual e intermunicipal de estabelecimento fornecedor localizado no

Estado de Minas Gerais que seja contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas

à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de comunicação – ICMS – fará jus ao recebimento de

créditos do Tesouro do Estado.

§ 1° – Os créditos previstos no caput deste artigo somente serão concedidos se o

documento relativo à aquisição for um documento fiscal eletrônico, assim entendido

aquele constante em relação a ser divulgada pela Secretaria de Fazenda.

§ 2° – Os créditos previstos no caput deste artigo não serão concedidos:

I – na hipótese de aquisição que não sejam sujeitas à tributação pelo ICMS;

II – se o adquirente for órgão da administração pública direta da União, dos estados

e dos municípios, bem como suas autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo

poder público, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades

controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados ou pelos municípios,

exceto as instituições financeiras e assemelhadas;

III – na hipótese do documento emitido pelo fornecedor:

a) não ser documento fiscal hábil;

b) não indicar corretamente o adquirente;

c) tiver sido emitido mediante fraude, dolo ou simulação.

Art. 3° – O valor correspondente a até 30% (trinta por cento) do ICMS, efetivamente

recolhido  por  estabelecimento,  será  atribuído  como  crédito  aos  adquirentes  de

mercadorias,  bens  e  serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  na
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proporção do valor de suas aquisições em relação ao valor total das operações e

prestações realizadas pelo estabelecimento fornecedor no período.

Parágrafo único – Para fins de cálculo do valor do crédito a ser  concedido aos

adquirentes, será considerado:

I – o mês de referência em que ocorreram os fornecimentos;

II – o valor do ICMS recolhido relativamente ao mês de referência indicado no inciso

I.

Art. 4° – A Secretaria de Fazenda poderá, atendidas as demais condições previstas

nessa lei:

I  –  estabelecer  cronograma  para  a  implementação  da  Política  de  Estímulo  à

Cidadania Fiscal do Estado de Minas Gerais e definir o percentual de que trata o

caput do  art.  3°,  em razão da atividade econômica preponderante,  do  regime de

apuração do imposto, do porte econômico do fornecedor ou da região geográfica de

localização do estabelecimento fornecedor;

II  –  autorizar  o direito  de  crédito  em relação a documentos  fiscais  emitidos em

papel,  desde  que  sejam  objeto  de  registro  eletrônico  na  forma estabelecida  pela

Secretaria de Fazenda;

III  – instituir  sistema de sorteio de prêmios para os consumidores finais,  pessoa

natural ou as entidades a que se refere o inciso IV deste artigo, identificados em

documento fiscal eletrônico, observado o disposto na legislação federal;

IV  –  permitir  que  entidades  mineiras  de  assistência  social,  sem  fins  lucrativos,

cadastradas  na  Secretaria  de  Fazenda,  sejam  indicadas  como  favorecidas  pelo

crédito previsto no art.  2°, no caso de o documento fiscal eletrônico não indicar o

nome do consumidor.

Art. 5° – A pessoa natural ou jurídica que receber os créditos a que se refere o art.

2° desta lei, na forma e nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo, poderá:

I – utilizar os créditos para reduzir o valor do débito do Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores – IPVA – do exercício seguinte;

II – transferir os créditos para outra pessoa natural ou jurídica;

III  –  solicitar  depósito  dos  créditos  em  conta-corrente  ou  conta  de  poupança,

mantidas em instituição do Sistema Financeiro Nacional, ou o crédito em cartão de

crédito emitido no Brasil.
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§ 1° – O depósito ou o crédito a que se refere o inciso III deste artigo somente

poderão ser efetuados se o valor a ser creditado corresponder a, no mínimo, R$25,00

(vinte e cinco reais).

§ 2° – Serão cancelados os créditos que não foram utilizados no prazo de cinco

anos  contados  da  data  em  que  tiveram  sido  disponibilizados  pela  Secretaria  de

Fazenda.

§ 3° – Não poderão utilizar os créditos os inadimplentes em relação a obrigações

pecuniárias, de natureza tributária ou não tributária, do Estado de Minas Gerais.

§ 4° – Os créditos relativos a aquisições ocorridas entre os meses de janeiro a

junho poderão ser utilizados a partir do mês de outubro do mesmo ano-calendário; e

os relativos a aquisições entre os meses de julho a dezembro, a partir do mês de abril

do ano-calendário seguinte.

Art.  6°  –  O Poder  Executivo  promoverá  campanhas  de  educação  fiscal  com  o

objetivo de informar, esclarecer e orientar a população sobre:

I – o direito e o dever de exigir que o fornecedor cumpra suas obrigações tributárias

e emita documento fiscal válido a cada operação ou prestação;

II – o exercício do direito de que trata o art. 2° desta lei;

III – os meios disponíveis para verificar se o fornecedor está adimplente com suas

obrigações tributárias perante o Estado de Minas Gerais;

IV – a verificação da geração do crédito relativo a determinada aquisição e do seu

saldo de créditos;

V – documentos fiscais e equipamentos a eles relativos.

Art.  7°  –  Ficará  sujeito  a  multa  no  montante  de  R$500,00  (quinhentos  reais),

atualizado pelo valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais – Ufemg –, por

documento  não  emitido  ou  entregue,  a  ser  aplicada  na  forma  de  legislação  de

proteção e defesa do consumidor, o fornecedor que deixar de emitir ou de entregar ao

consumidor documento fiscal hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens ou

serviços, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação.

Parágrafo único  –  Ficará sujeito  à mesma penalidade o fornecedor  que violar  o

direito do consumidor pela prática das seguintes condutas:
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I  –  emitir  documento  fiscal  que  não  seja  hábil  ou  que  não  seja  adequado  ao

respectivo fornecimento;

II – deixar de efetuar o registro eletrônico do documento fiscal na Secretaria de

Fazenda do Estado de Minas Gerais, quando o registro for exigido pela legislação.

Art. 8° – Os créditos a que se referem o art. 2° e o inciso IV do art. 4° desta lei, bem

como os recursos destinados ao sorteio de prêmios previsto no inciso III do referido

art. 4°, serão contabilizados à conta da recita do ICMS.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Bosco

Justificação: Este projeto de lei tem o mesmo teor da proposição apresentada pelo

ex-governador José Serra à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e tem

por objetivo estimular os consumidores a exigir a entrega do documento fiscal na hora

da compra. Além disso, visa a gerar créditos aos consumidores, aos cidadãos e às

empresas do Estado, além de estimular duas vertentes importantes para o Estado: a

cidadania e o implemento da arrecadação.

A cidadania será exercida através da conscientização do cidadão,  ao solicitar  o

documento fiscal no ato da compra e contratação de serviços. Essa nova postura faz

com que a população exerça função de fiscal tributário e estimula aqueles que se

sentirem lesados a buscar o caminho adequado para, aos poucos, desestimular e

eliminar conduta prejudicial ao erário.

Em relação à arrecadação, não se fazem necessárias maiores explicações, já que é

a  força  motriz  da  atividade  estatal.  Além  do  implemento  à  arrecadação,  esta

proposição, caso aprovada, diminuirá a concorrência desleal entre os que arrecadam

e os que sonegam, dentro de um mesmo segmento econômico da sociedade.

O projeto pretende inserir o Estado de Minas Gerais na vanguarda.

Diante do exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.734/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.117/2015

Dispõe sobre a criação da Política Estadual de Diagnóstico de Inclusão voltada para

as pessoas idosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Diagnóstico de Inclusão visando à

realização de pesquisa estatística, voltada para a identificação socioeconômica das

pessoas idosas, que residem em Minas Gerais.

Art. 2º – A Política Estadual de Diagnóstico de Inclusão poderá ser realizada a cada

cinco anos,  pela  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  para  suprir  a  carência  de  dados

relacionados  com o cidadão idoso e facilitar  o  planejamento de políticas  públicas

nessa área.

Art. 3º – Fica a critério do Poder Executivo fazer parceria com entidades públicas e

privadas para a realização da Política.

Art. 4º – O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A Política Estadual de Diagnóstico da Inclusão proposta visa a suprir a

ausência de dados relacionados com o cidadão idoso, já que o censo do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – é realizado a cada 10 anos. Além disso,

os dados levantados pelo IBGE não retratam por completo a realidade da pessoa

acima dos 60 anos no município.

A Política  Estadual  será  mais  aprofundada.  Vai  trazer  dados  mais  precisos  e

atualizados, um mapa real da situação, podendo ser feito a cada cinco anos. Ela não

vai  criar  nem  obrigação,  nem  despesa,  pela  existência  do  Conselho  Estadual  do

Idoso.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado João Leite.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.578/2015,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.118/2015

Acrescenta o art. 6°-A à Lei n° 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – A Lei n° 14.130, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescida do seguinte

art. 6°-A:

“Art. 6°-A – É da competência dos organizadores do evento providenciar o pronto

atendimento de saúde como parte da programação.”.

Art.  2° – A ementa da Lei  n° 14.130,  de 2001, passa a ter  a seguinte redação:

“Dispõe  sobre  a  prevenção  contra  incêndio  e  o  pronto  atendimento  à  saúde  em

eventos públicos realizados no Estado e dá outras providências”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A proposição versa sobre a defesa da saúde da população, assunto de

competência comum de todas as entidades federadas, cabendo, pois, ao Estado não

só a edição de normas jurídicas sobre a matéria, mas também a prática de ações

concretas que visem à proteção da saúde, conforme se depreende do disposto no art.

23, II, da Constituição da República, e no art. 11, II, da Carta Mineira.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.584/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.119/2015

Dispõe sobre o  pronto  atendimento de  saúde em eventos  públicos e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – É obrigatória a disponibilização do pronto atendimento de saúde em locais

onde se realizem eventos públicos de qualquer natureza nos quais se reúnam a partir

de dez mil pessoas.
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Parágrafo único – É da competência dos organizadores do evento providenciar o

pronto atendimento de saúde como parte integrante da programação do evento.

Art. 2° – O pronto atendimento deve ser composto basicamente de:

I – equipe médica;

II – local apropriado, de fácil acesso e equipado com:

a) oxigênio;

b) monitor cardíaco;

c) desfibrilador;

d) respirador artificial;

e) ventilador;

f) aspirador;

g) inalador;

h) carro-maca conversível;

i) cadeira;

j) bacia de expurgo;

III – uma ambulância do tipo UTI móvel, para cada dez mil pessoas.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O projeto de lei em análise tem como objetivo principal a garantia de

um atendimento emergencial rápido e eficiente à sociedade, em caso de acidente ou

anormalidade, durante a realização de eventos públicos de grande porte, onde se

reúnam mais de 10 mil pessoas em um único local.

O benefício desse pronto socorro médico visa a abranger desde os próprios atletas

até  os  torcedores,  que,  movidos  pela  emoção  do  momento,  também  necessitem

cuidados especiais. Esse primeiro atendimento normalmente é feito pelo Corpo de

Bombeiros,  que,  em  muitos  casos,  não  dispõe  de  recursos  suficientes  para  a

prestação adequada do atendimento.

Assim sendo, solicito o apoio dos meus nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.
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–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Carlos

Pimenta. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.584/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.120/2015

Dispõe sobre a implantação no Estado de pontos de entrega voluntária de cartões

de crédito e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta.

Art. 1° – O Estado de Minas Gerais, através dos órgãos competentes, implantará

pontos  de  entrega  voluntária  de  cartões  de  plástico  e  magnéticos,  para  a  sua

destinação final ou reciclagem.

Art.  2°  –  A divulgação  dos  locais  para  recebimento  dos  cartões  de  plástico  e

magnéticos e a veiculação das informações sobre os riscos causados pelo descarte

incorreto  desses  produtos  serão  efetivados  por  meio  de  políticas  públicas  de

esclarecimento e conscientização.

Art.  3°  –  É  instituída  a  responsabilidade  compartilhada  pelo  ciclo  de  vida  dos

produtos,  a  ser  implantada,  de  forma individualizada  e  encadeada,  a  fabricantes,

importadores,  distribuidores e comerciantes,  consumidores e titulares dos serviços

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, visando, no que for

possível, à implantação da logística reversa na disposição dos produtos de que trata

o art. 1°.

Art.  4° – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar acordo setorial,  termo de

compromisso ou outro instrumento adequado com os setores envolvidos, observados

os planos nacional  e estadual  de resíduos sólidos,  nos termos da Lei  Federal  n°

12.305, de 2010.

Art.  5° – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa – Anselmo José Domingos.

Justificação:  Fica  clara  a  importância  da  conservação  dos  recursos  e  da

manutenção  do  equilíbrio  entre  os  elementos  ambientais,  em  atendimento  à
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concepção de sustentabilidade no desenvolvimento sustentável, nos termos do art.

225, caput, da Constituição da República. Para tanto, é sensível o tema da disposição

final ou do reaproveitamento das substâncias sólidas, em uma concepção de que,

para que se atinja o desenvolvimento sustentável, é imprescindível que também haja

o consumo sustentável.

Nesse sentido, foi editada a Lei Federal n° 12.305, de 2010, que institui a Política

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – e contém instrumentos importantes para

permitir  o  avanço necessário  ao  País  no  enfrentamento  dos principais  problemas

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos

sólidos.

Essa  lei  prevê  a  prevenção  e  a  redução  na  geração  de resíduos,  tendo  como

proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos

para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo

que  tem  valor  econômico  e  pode  ser  reciclado  ou  reaproveitado)  e  a  destinação

ambientalmente  adequada  dos  rejeitos  (aquilo  que  não  pode  ser  reciclado  ou

reutilizado).

Importante  avanço  foi  dado  pela  instituição  da  Política  Nacional  de  Resíduos

Sólidos,  que  determinou  a  responsabilidade  compartilhada  dos  geradores  de

resíduos: fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares

de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na logística reversa dos resíduos

e embalagens pós-consumo.

Assim procedendo, houve a criação de metas importantes que contribuirão para a

mitigação dos impactos negativos da destinação inadequada dos resíduos sólidos,

não  obstante  a  instituição  de  instrumentos  de  planejamento  nos  níveis  nacional,

estadual, microrregional,  intermunicipal e metropolitano e municipal, além de impor

que os particulares elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos.

Isso eleva o Brasil ao patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos no

que concerne ao marco legal,  especialmente com a previsão da logística reversa

quando  da  coleta  seletiva  para  o  reaproveitamento  ou  a  destinação  final  dos

produtos.

De acordo com os arts. 6º e 7º da Lei Federal n° 12.305, de 2010, são objetivos e

princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
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“Art. 6º – São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

I – a prevenção e a precaução;

II – o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

III – a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;

IV – o desenvolvimento sustentável;

V – a ecoeficiência,  mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços

competitivos,  de  bens  e  serviços  qualificados  que  satisfaçam  as  necessidades

humanas  e  tragam  qualidade  de  vida  e  a  redução  do  impacto  ambiental  e  do

consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de

sustentação estimada do planeta;

VI – a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial

e demais segmentos da sociedade;

VII – a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

VIII  – o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;

IX – o respeito às diversidades locais e regionais;

X – o direito da sociedade à informação e ao controle social;

XI – a razoabilidade e a proporcionalidade.

Art. 7° – São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;

II  –  não  geração,  redução,  reutilização,  reciclagem  e  tratamento  dos  resíduos

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e

serviços;

IV – adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma

de minimizar impactos ambientais;

V – redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;

VI – incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-

primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;

VII – gestão integrada de resíduos sólidos;
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VIII – articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor

empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de

resíduos sólidos;

IX – capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;

X – regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de

mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos

serviços  prestados,  como  forma  de  garantir  sua  sustentabilidade  operacional  e

financeira, observada a Lei n° 11.445; de 2007;

XI – prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:

a) produtos reciclados e recicláveis;

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de

consumo social e ambientalmente sustentáveis;

XII – integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

XIII – estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;

XIV – incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial

voltados  para  a  melhoria  dos  processos  produtivos  e  ao  reaproveitamento  dos

resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;

XV – estímulo à rotulagern ambiental e ao consumo sustentável”.

Nessa  realidade,  é  grave  o  problema  enfrentado  pelo  País  com  relação  à

destinação  final  decorrente  do  elevado  número  de  cartões  de  plástico  e

magnetizados, especialmente os cartões de crédito de instituições financeiras. Esses

cartões geralmente vêm acoplados de tarjeta magnetizada ou de chips, o que não os

torna  biodegradáveis,  gerando  graves  danos  ambientais  em  razão  da  sua

inapropriada  destinação  final,  problema  esse  agravado  pelo  enorme  crescimento

econômico do Brasil nas últimas décadas, com o aumento no acesso e na utilização

do crédito bancário e a movimentação financeira por meio dos cartões de crédito.

Isso posto, de acordo com os dados da Associação Brasileira das Empresas de

Cartões de Crédito e Serviços – Abecs –, até o segundo trimestre do ano de 2012,

quanto  ao número  total  de  plásticos  em  circulação  no Brasil,  o  final  do  segundo
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trimestre  registrou  718  milhões  de  unidades,  crescimento  de  9%  em  relação  ao

mesmo período do ano passado. As quantidades por modalidade e os respectivos

crescimentos foram de: 183,5 milhões (13%) de cartões de crédito,  275,5 milhões

(7%) de cartões de débito e 259 milhões (9%) de cartões de rede-loja. Houve também

leve incremento no tíquete médio das operações, de 4%.

Esses dados tornam imperiosa a atuação do poder público estadual para instituir

postos  de  coleta  voluntária  das  unidades  desses  cartões,  bem  como  atribuir  a

responsabilidade  compartilhada  dos  setores  envolvidos,  privados  ou  públicos,

especialmente na consecução da política da logística-reversa,  não apenas para a

manutenção do equilíbrio dos recursos ambientais, mas também para que o próprio

Estado de Minas Gerais tenha acesso a recursos federais, nos termos do art. 16 da

Lei Federal n° 12.305, de 2010:

“Art. 16 – A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos

por esta lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por

ela  controlados,  destinados  a  empreendimentos  e  serviços  relacionados  com  a

gestão  de  resíduos  sólidos,  ou  para  serem  beneficiados  por  incentivos  ou

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade”.

Por  fim,  imperioso  é  ressaltar  que  as  medidas  tratadas  neste  projeto  de  lei

obedecem ao proposto pela Lei Federal n° 12.305, de 2010, que instituiu a Política

Nacional dos Resíduos Sólidos, especialmente ao que estabelece em seu art. 9°, a

ordem e a prioridade na gestão e no gerenciamento desses resíduos.

“Art. 9° – Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a

seguinte  ordem  de  prioridade:  não  geração,  redução,  reutilização,  reciclagem,

tratamento  dos  resíduos  sólidos  e  disposição final  ambientalmente  adequada dos

rejeitos”.

Em razão das vantagens ambientais relacionadas com o devido descarte para a

destinação final ou o reaproveitamento dos materiais provenientes dos cartões de

plástico ou magnéticos, certos estamos de que teremos o esperado apoio desta casa

à aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.847/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.121/2015

Torna  obrigatórios  para  os  fabricantes,  distribuidores,  comerciantes,  coletores

seletivos e recicladores o recolhimento e a reciclagem de celulares descartados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Os  fabricantes,  distribuidores,  comerciantes,  coletores  seletivos  e

recicladores deverão recolher e reciclar celulares descartados.

§  1°  –  O  recolhimento  de  celulares  deverá  ser  feito  nos  pontos  de  venda  ao

consumidor final, independentemente do local de sua aquisição.

§  2°  –  Os  fabricantes,  distribuidores,  comerciantes,  coletores  seletivos  e

recicladores estão sujeitos a cota de recolhimento a ser regulamentada em decreto.

§ 3°  – Os celulares  recolhidos nos pontos de venda ao consumidor  final  serão

entregues às empresas de coleta seletiva e reciclagem.

Art. 2° – O descumprimento do disposto nesta lei ensejará multa no valor de 10 a

100 Ufemgs (dez a cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), dobrada em

caso de reincidência, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem

auferida e a condição econômica do fornecedor.

§  1°  –  Na  hipótese  de  reiterado  descumprimento,  que  será  caracterizado  pela

ocorrência de mais de cinco infrações no período de um ano, o infrator estará sujeito

à cassação da inscrição estadual,  sem prejuízo da multa  prevista no  caput deste

artigo.

§  2°  –  As  penalidades  previstas  neste  artigo  serão  aplicadas  mediante

procedimento  administrativo  realizado  por  órgão designado pelo  Poder  Executivo,

garantida a ampla defesa e o contraditório.

Art.  3°  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4° – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Fred Costa – Anselmo José Domingos.

Justificação:  A  questão  ambiental  mereceu  do  legislador  constituinte  grande

atenção. Além de a matéria ser objeto de capítulo próprio na Carta Magna, há vários
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outros dispositivos que dela tratam. No que é pertinente, vale destacar o comando

contido no art. 170 da Constituição Federal:

“Art. 170 – A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames

da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e

prestação".

Assim, a imposição prevista no projeto confirma a proteção integral determinada

pela Carta Magna, sem ofender o princípio da livre iniciativa.

Além  disso,  cabe  aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  sobre  consumo  e

proteção ao meio ambiente (art. 24, V e VI, da Constituição Federal). Dessa forma,

quanto ao aspecto constitucional, é inegável a competência do Estado para legislar

sobre o assunto.

Por outro lado, o crescimento constante do consumo de bens duráveis fez surgir um

problema: o que fazer com os produtos trocados pelos consumidores, por exemplo,

os  aparelhos  de  celular  antigos?  O  acúmulo  desses  resíduos  certamente  causa

degradação ambiental; portanto, deve ser uma preocupação de todos.

A propósito,  algumas empresas já  estão  adotando o  procedimento da chamada

logística  reversa,  que  consiste,  entre  outras  coisas,  no  recolhimento  de  resíduos

sólidos  produzidos  pela  indústria,  como forma de minimizar  o  impacto  ambiental.

Entretanto,  ainda  é  modesta  a  participação  da  indústria  e  do comércio  no

recolhimento  dessas  embalagens,  razão  pela  qual  faz-se  necessária  a  sua

normatização para torná-lo compulsório.

É importante destacar os dados estatísticos sobre a questão, para se ter uma ideia

da dimensão do problema:

Número de celulares no Brasil (2006): 99.900.000 aparelhos; no Sudeste (2006):

47.400.000 aparelhos; em Minas Gerais (2006): 10.800.000 aparelhos.

Projeção  para  abril  de  2010:  no  Brasil:  180.800.000  aparelhos;  no  Sudeste:

84.100.000  aparelhos;  em  Minas  Gerais:  18.500.000  aparelhos.  Dados  fornecidos
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pela Teleco – Inteligência em Telecomunicações, através do site www.teleco.com.br,

tendo como fonte a Anatei.

O Brasil é o 5° país do mundo em celulares. Só perde para a China, a Índia, os

Estados Unidos e a Rússia, nessa ordem, e é seguido pelo Japão.

Não se pode assegurar uma estimativa para a curva de crescimento do uso de

celulares  por  conta de  variados  fatores,  como o aumento  da  renda individual,  da

população em geral e da população com acesso ao celular, a redução do preço final

do aparelho provocada pela competição industrial e pela otimização da tecnologia de

produção, o comportamento quanto ao uso de mais de um aparelho por pessoa e o

ponto de saturação indeterminado.

Considerando-se a durabilidade do aparelho – de um ano a um ano e meio – e o

acesso a novas tecnologias que tornarão os aparelhos obsoletos a cada ano, é de

supor que, no Estado, possa vir a ser descartada anualmente uma quantidade tal de

aparelhos que certamente terá um impacto ambiental significativo.

A reciclagem desses aparelhos, a exemplo do que já acontece no Japão, significa

uma importante fonte de recursos econômicos e, ainda mais, uma forte contribuição

para a sustentabilidade e a educação ambiental, reduzindo enormemente o impacto

no meio ambiente.

Finalmente, para a eficiência da educação do usuário consumidor de celulares, o

descarte adequado, que é o maior problema a ser enfrentado, impõe à indústria e aos

distribuidores a implantação de políticas visando à devolução dos aparelhos a serem

descartados nos pontos de venda. As empresas de coleta seletiva e as recicladoras

deverão estar também sujeitas a cotas de coleta e reciclagem de celulares, como

forma de dinamizar o procedimento.

Assim, o projeto tem o escopo de criar mais um instrumento de proteção ao meio

ambiente e à boa economia da produção industrial e do consumo, o que atende aos

ditames constitucionais em relação à matéria.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.847/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.122/2015

Institui  a  Política  Estadual  de  Incentivo  às  Feiras  Gastronômicas  através  do

comércio de alimentos em trailers, vans, caminhões e veículos similares conhecidos

como food trucks e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à  Feira  Gastronômica

através do comércio de alimentos em  trailers, vans e veículos similares conhecidos

como food trucks, tendo como finalidade a implementação de calendário fixo válido

para todas as cidades do Estado de Minas Gerais onde em 1 (um) final de semana de

cada mês os detentores dos chamados  food trucks, através do evento denominado

“feira gastronômica”,  poderão expor,  armazenar e vender seus produtos em áreas

públicas após comunicação e apresentação dos documentos citados abaixo junto à

municipalidade local.

§ 1º – Será exigido de todos os veículos participantes no evento supraindicado

prévio Certificado da Vigilância Sanitária obtido junto ao Centro de Vigilância Sanitária

do  Estado  de  Minas  Gerais  e  laudo  emitido  por  engenheiro  de  segurança

devidamente  registrado  junto  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia,  bem  como a

apresentação  da  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  e  seu  comprovante  de

recolhimento.

§  2º  –  Os  referidos  certificados  e  laudos  deverão  ser  renovados  a  cada  doze

meses.

Art. 2º – A Política Estadual de Incentivo ao comércio de alimentos em trailers, vans

e veículos similares conhecidos como food trucks tem como diretrizes:

I  –  a  ação conjunta dos órgãos públicos,  em especial  os  ligados  à  cultura  e  à

inclusão social  com o  intuito  de  oferecer  aos  jovens inseridos  nos municípios  do

Estado um ambiente seguro, de alimentação diversificada e de baixo custo sem ônus

ao Estado;

II – o estabelecimento de ações permanentes e articuladas entre entes públicos,

privados de caráter comunitário e sociedade civil para fomentar no jovem o sentido de

comunidade,  vivência  grupal  e  desenvolvimento  do  espírito  associativo,  sem

agressão e prejuízos ao meio ambiente.
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Art.  3º  –  A Política  Estadual  de  Incentivo  à  Feiras  Gastronômicas  através  do

comércio de alimentos em trailers, vans, caminhões e veículos similares conhecidos

como food trucks orienta-se pelos seguintes objetivos:

I  –  cadastrar,  legalizar  e  possibilitar  ao  pequeno  e  ao  médio  empresário

empreendedor do ramo alimentício, através de um veículo adaptado ao comércio de

rua, o devido espaço público mensal sem maiores embaraços nem necessidade de

observar determinações referentes às posturas municipais consoantes às licenças de

funcionamento, visto ser a feira gastronômica um evento sazonal, e não diário;

II  –  oferecer  espaço  aos  jovens  empreendedores  para  desenvolver  projetos

produtivos, sustentáveis, aprendendo a trabalhar com saúde e segurança, obtendo

melhoria para toda a sua família e comunidade.

Art. 4º – A administração pública está autorizada a estabelecer convênios com os

municípios e instituições educacionais para desenvolver, implantar e aperfeiçoar os

eventos supraindicados.

Parágrafo  único  –  O evento  feira  gastronômica  poderá  contar  com o  apoio  em

patrulhamento  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  desde  que  solicitado  pela

municipalidade.

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

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: As cozinhas sobre rodas oferecem um cardápio sofisticado em um mix

de  opções  da  gastronomia  internacional  e  nacional.  Esses  food  trucks vêm  se

tornando cada vez mais comuns no Brasil e estão atraindo muitos adeptos.

Em  outros  países  é  comum  ver  restaurantes  que  possuem  unidades  físicas

presentes também na versão sobre rodas, o que já está ocorrendo também no Estado

de Minas.

A sofisticação dos pratos vem acompanhada de outro ingrediente essencial para o

sucesso do negócio: preços muito atrativos e as porções são consideradas generosas

pelos consumidores.

A realização de feiras gastronômicas em um final de semana por mês possibilita ao

município  uma  integração  entre  o  jovem  empreendedor,  a  sociedade  civil  e  o
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comércio local, que pode se beneficiar do grande movimento que o evento por certo

atrairá.

O objetivo deste projeto de lei é estabelecer uma regulamentação para essas feiras

gastronômicas e para o funcionamento dos food trucks.

Pelos  motivos apresentados,  conto  com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

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

REQUERIMENTOS

Nº  1.118/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido

de providências com vistas ao aumento do efetivo policial lotado em São Pedro dos

Ferros e à reinstalação de unidade no Distrito de Águas Férreas.

Nº  1.119/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a apuração e a

instauração do inquérito policial referente ao crime de furto ocorrido no dia 15/5/2015,

na Escola Estadual Joaquim Bartholomeu Pedrosa, em Fervedouro.

Nº  1.120/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

do  Patrimônio  Público  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  24ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que seja avaliada a

possibilidade  de  firmar  termos  de  ajustamento  de  conduta  com  prefeituras  dos

municípios mineiros, quando necessário, de modo a assegurar o cumprimento da Lei

Federal nº 13.022, de 2014.

Nº  1.121/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  às  Secretarias  de  Defesa  Social  e  de  Planejamento  pedido  de

providências  para a elaboração de cronograma de recrutamento e nomeação dos

candidatos aprovados em concurso público para os cargos técnicos e administrativos

da Secretaria de Defesa Social; e para o encaminhamento do referido cronograma a

essa comissão.

Nº 1.122/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  Batalhão  de

Choque  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  30/5/2015,  em  Belo

Horizonte, que resultou na apreensão de drogas, celular e quantia em dinheiro e na

prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.123/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a imediata

assunção da cadeia pública de Alpinópolis.

Nº 1.124/2015, do deputado Gilberto Abramo, 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.  Marcos  Antônio  Pereira,  presidente

Nacional do Partido Republicano Brasileiro. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº  1.125/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a imediata

retomada das obras do Centro Socioeducativo de Passos.

Nº  1.126/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja

feito um estudo sobre o percentual de presos acautelados no sistema da Suapi, nas

cadeias  da  Polícia  Civil  e  no  sistema  Apac  que  estão  detidos  devido  a  crimes

envolvendo tráfico de drogas; e seja encaminhado a essa comissão a conclusão do

estudo.

Nº 1.127/2015, do deputado Antônio Jorge,  em que solicita  seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências para a implantação imediata de rede de esgoto

no Bairro Estâncias Nascentes Imperiais, em Contagem. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 1.128/2015, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Limeira  do  Oeste  pelo  aniversário  desse

município.(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.129/2015, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Capinópolis pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº  1.130/2015,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Fazenda pedido de informações consubstanciadas na

relação contabilizada das despesas do exercício anterior, detalhando-se o fornecedor

e o valor, de acordo com cada área e setor do governo, para esclarecimentos das

ações que resultaram no cancelamento de empenhos e em autorizações de despesas

sem  empenhos.  (–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela

Comissão de Fiscalização Financeira. Anexe-se ao Requerimento nº 854/2015, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  1.131/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência e à Vice-Presidência do Banco do Brasil e à Presidência, à Diretoria de

Marketing  e  à  Superintendência  em  Minas  Gerais  da  Caixa  Econômica  Federal,

pedido de providências para que seja avaliada a possibilidade de essas instituições

contribuírem  com  um  aporte  mensal  de  R$100.000,00  cada  uma,  corrigidos

anualmente  pela  inflação,  por  um período  de  10  anos,  em favor  dos  centros  de

referência de alta complexidade em oncologia, instalados em hospitais credenciados

pelo SUS.

Nº  1.132/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para que avalie a sugestão de redução

do horário máximo das conferências municipais de saúde de 16 para 8 horas,  de

acordo com a proposta de regimento encaminhada na 8ª Conferência Estadual de

Saúde, a fim de minimizar os custos com as referidas conferências.

Nº  1.133/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a realização de estudos sobre a

viabilidade de se adotar, no Estado, protocolo clínico uniforme para dispensação de

fórmulas infantis  especiais a pacientes com alergia à proteína do leite de vaca ou

para criação de programa específico para atendimento desses pacientes, incluindo a

dispensação de fórmulas infantis especiais.

Nº  1.134/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador  do  Estado e à  Secretaria  de  Fazenda pedido  de  providências  para a

isenção de ICMS sobre equipamentos de saúde que não tenham similares no Brasil,

assim como sobre medicamentos comprados por instituições filantrópicas.
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Nº  1.135/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Planejamento  e  ao  Ipsemg  pedido  de

providências  para  que o  Estado  contribua com  a  mesma alíquota  dos  servidores

(3,2%)  para  a manutenção do Ipsemg,  a  pedido  das entidades  presentes  na  13ª

Reunião Extraordinária  dessa comissão,  da Associação de Servidores do Ima,  do

Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais e do

Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais.

Nº  1.136/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

presidência e à vice-presidência do Banco do Brasil e à presidência, à diretoria de

marketing e à superintendência em Minas Gerais da Caixa Econômica Federal pedido

de  providências  para  que  seja  avaliada  a  possibilidade  de  essas  instituições

contribuírem  com  um  aporte  mensal  de  R$100.000,00  cada  uma,  corrigidos

anualmente pela inflação, por um período de 10 anos, em favor das Unidades de

Assistência  de  Alta  Complexidade  em  Oncologia,  instaladas  nos  hospitais

credenciados pelo SUS que menciona.

Nº  1.137/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre a falta de repasse de recursos para

o Município de Juiz de Fora, esclarecendo quais são os repasses programados para

aquisição  dos  medicamentos;  quais  valores  já  foram  repassados  para  o  referido

município  durante  o  ano  de  2015;  quais  medicamentos  já  foram  fornecidos  e  a

respectiva  quantidade  e  se  há  algum  recurso  que  não  foi  repassado  e  por  qual

motivo. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.138/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

secretário de Saúde pedido de informações sobre o valor gasto pelo Estado com as

ações judiciais referentes ao fornecimento de fórmulas infantis especiais a pacientes

com alergia à proteína do leite de vaca. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.139/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

presidente  do  Ipsemg pedido de informações sobre  o nome dos credenciados do

Estado e o valor do teto de cada um deles; o número de atendimentos no Hospital do

Ipsemg, bem como as especialidades atendidas, quais são os vazios assistenciais e
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as medidas tomadas para resolver o problema e o prazo de atendimento. (– À Mesa

da Assembleia.)

Nº 1.140/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 18ª Companhia

Independente de Polícia Militar, e com os policiais civis, pela atuação na ocorrência,

em 2/6/2015, em Alfenas, que resultou na apreensão de armas de fogo, veículos,

rádios comunicadores, coletes à prova de bala, quantia em dinheiro e na prisão de

três  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  e  à  Delegacia

Regional  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de  recompensa  aos

policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  1.141/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

autorizada  a  conclusão  das  obras  no  Anel  Viário  Sul  de  Uberlãndia  dentro  do

programa Caminhos de Minas. (– À Comissão de Transporte.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.615/2015, do governador do Estado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.046/2014.

Nº 1.616/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.186/2011.

Nº 1.617/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.198/2011.

Nº 1.618/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.594/2011.

Nº 1.619/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.833/2012.

Nº 1.620/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.834/2012.

Nº 1.621/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.836/2012.

Nº 1.622/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.163/2012.
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Nº  1.623/2015,  dos  deputados  Fred  Costa  e  Paulo  Lamac,  em  que  solicitam o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.279/2013.

Nº 1.624/2015, do deputado Leonídio Bouças, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 4.199/2013.

Nº  1.625/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.699/2013.

Nº 1.626/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.260/2011.

Nº 1.627/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.224/2013.

Nº 1.628/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.053/2014.

Nº 1.629/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.407/2011.

Nº  1.630/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.142/2011.

Nº 1.631/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.154/2011.

Nº 1.632/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.222/2011.

Nº 1.633/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.930/2013.

Nº  1.634/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.534/2013.

Nº  1.635/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Federação Mineira de Futebol pedido de providências

para aumentar para 14 o número de times participantes do Campeonato Mineiro de

Futebol  da  1ª  Divisão – Módulo I  –,  com o objetivo de ampliar  a participação de

equipes de todo o Estado no torneio.

Nº 1.636/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.090/2011.



1437
____________________________________________________________________________

Nº 1.637/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.254/2013.

Nº  1.638/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.133/2012.

Nº 1.639/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.697/2014.

Nº  1.640/2015,  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.766/2013.

Nº 1.641/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.151/2011.

Nº 1.642/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.371/2011.

Nº 1.643/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.608/2011.

Nº 1.644/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.609/2011.

Nº 1.645/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.643/2011.

Nº 1.646/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.281/2012.

Nº 1.647/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.326/2012.

Nº 1.648/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.360/2012.

Nº 1.649/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.379/2012.

Nº 1.650/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.380/2012.

Nº 1.651/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.503/2012.

Nº 1.652/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.709/2013.
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Nº 1.653/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Infraero pedido de informações sobre as obras de drenagem pluvial em torno do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em especial sobre o estudo do impacto do

lançamento do material drenado nas águas da Lagoa Central, em Confins.

Nº 1.654/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.712/2013.

Nº 1.655/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.713/2013.

Nº 1.656/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 669/2011.

Nº 1.657/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.736/2013.

Nº 1.658/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.739/2013.

Nº 1.659/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.961/2013.

Nº  1.660/2015,  do  deputado Cabo Júlio,  em que solicita  o  desarquivamento do

Projeto de Lei nº 989/2011.

Nº 1.661/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.026/2013.

Nº 1.662/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.323/2013.

Nº 1.663/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.392/2013.

Nº 1.664/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.662/2013.

Nº  1.665/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  sejam  encaminhados  à  Universidade  Federal  de  Lavras  pedido  de

informações sobre denúncias de maus-tratos de animais mal acolhidos e ofício do

presidente dessa comissão sobre o assunto.

Nº 1.666/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.758/2013.



1439
____________________________________________________________________________

Nº 1.667/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.024/2014.

Nº 1.668/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.052/2014.

Nº 1.669/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.172/2014.

Nº 1.670/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.081/2014.

Nº 1.671/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

concessionária  Nascentes  das  Gerais  pedido  de  informações  sobre  as  metas  e

cronogramas pactuados relativamente à construção dos trevos no entrocamento da

Rodovia MG-050 com a Avenida Arlindo Figueiredo e com o Distrito Industrial 2, em

decorrência  do  contrato  de  parceria  público-privada  cujo  objeto  é  a  concessão

patrocinada da Rodovia MG-050.

Nº  1.672/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.789/2013.

Nº 1.673/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita a distribuição do

Projeto de Lei nº 1.864/2015 à Comissão de Segurança Pública.

Nº 1.674/2015, do deputado Rogério Correia e outros, em que solicitam convocação

de reunião especial para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-

2016.

Comunicações

– É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Tiago Ulisses.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Agradeço a V. Exa, Sr. Presidente. É para que

não corresse para a outra  fase.  V.  Exa.  pode verificar,  de  plano,  que não há 26

deputados aqui.  Portanto, peço o encerramento da reunião. Se V. Exa. não quiser

encerrá-la…

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

chamada dos deputados para recomposição de quórum.

O secretário – (– Faz a chamada.)
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O presidente – Responderam à chamada 16 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 22, às 18 horas, e de terça-

feira, dia 23, às 9 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a

ordinária também de terça-feira,  às  14 horas,  com a seguinte ordem do dia:  (– A

ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 23/6/2015.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 15/6/2015

Presidência do Deputado Roberto Andrade

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  Ata  –  Destinação  da  Reunião  –

Composição  da  Mesa  –  Registro  de  Presença  –  Execução  do  Hino  Nacional  –

Exibição de Vídeo – Palavras do Deputado Anselmo José Domingos – Entrega de

Placa – Palavras do Sr. Odilon Gariglio Alvarenga de Freitas – Palavras do Presidente

– Apresentação Musical – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados:

Anselmo José Domingos – Duarte Bechir – Roberto Andrade.

Abertura

O presidente (deputado Roberto Andrade) – Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

–  O deputado Duarte  Bechir,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  –  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Sociedade  Mineira  de

Cardiologia pelos 70 anos de sua fundação.
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Composição da Mesa

O locutor – Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Odilon Gariglio

Alvarenga de Freitas, presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia; José Carlos

da Costa Zanon, presidente eleito para o biênio 2016-2017 da Sociedade Mineira de

Cardiologia; Angelo Amato Vincenzo de Paola, presidente da Sociedade Brasileira de

Cardiologia; Marcos Vinícius Bolivar Malachias, presidente eleito para o biênio 2016-

2017  da  Sociedade  Brasileira  de  Cardiologia;  Fábio  Augusto  de  Castro  Guerra,

presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais – CRMMG;

Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais – AMMG;

Célio  da  Assunção  Fróis,  representando  os  médicos  da  Sociedade  Mineira  de

Cardiologia;  e deputado Anselmo José Domingos,  autor  do  requerimento que deu

origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O  locutor –  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  da  Exma.  Sra.  Amélia  Maria

Fernandes Pessoa, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais,

e do Exmo. Sr. Castinaldo Bastos Santos, presidente do Sindicato dos Hospitais e

Clínicas de Minas Gerais, na pessoa de quem saudamos a todos que pertencem e

têm relação direta com a área de saúde.

Faremos  a  leitura  de  mensagem  que  nos  foi  encaminhada pelo  senador  Aécio

Neves,  endereçada ao Sr.  Odilon Gariglio  Alvarenga de Freitas:  “Caro presidente,

lamentavelmente  não  poderei  comparecer  à  reunião  especial  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais em comemoração aos 70 anos da Sociedade

Mineira  de  Cardiologia,  a  realizar-se  hoje  em  nossa  capital.  Manifesto  o  meu

reconhecimento  pela  Medalha  de  Honra  da  Cardiologia  Mineira  a  mim  conferida,

estendendo  os  meus  sinceros  agradecimentos  aos  cardiologistas  mineiros  pela

homenagem. Esperando poder participar de futuras iniciativas, coloco-me ao lado dos

senhores e das senhoras na defesa da saúde de Minas e do Brasil. A todos o meu

respeito pelo trabalho e o meu forte abraço. Aécio Neves, senador da República”.

Execução do Hino Nacional

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pela Banda da PMMG, sob a coordenação da 2º-Sgt. PM musicista Luciana Lages

Eliê.
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– Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor – Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

– Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Anselmo José Domingos

Boa noite a todos. Exmo. Sr. Deputado Roberto Andrade, neste ato representando o

presidente desta Casa, deputado Adalclever Lopes; Dr. Odilon Gariglio Alvarenga de

Freitas, presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia; Dr. José Carlos da Costa

Zanon,  presidente  eleito  para  o  biênio  2016-2017  da  Sociedade  Mineira  de

Cardiologia; Dr. Angelo Amato Vincenzo de Paola, presidente da Sociedade Brasileira

de Cardiologia; Dr. Marcos Vinícius Bolívar Malachias, presidente eleito para o biênio

2016-2017  da  Sociedade  Brasileira  de  Cardiologia;  Dr.  Fábio  Augusto  de  Castro

Guerra, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais –

CRMMG –; Dr. Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas

Gerais – AMMG –; Dr. Célio da Assunção Fróis, representando os médicos mineiros.

Meu  agradecimento  pela  presença  de  cada  um  de  vocês,  que  alegram  esta

importante homenagem nesta noite.

Neste momento  tão  especial,  em que comemoramos os 70 anos da Sociedade

Mineira de Cardiologia, lembro uma frase do escritor  Fernando Pessoa, por quem

tenho admiração especial:  “Não importa se a estação do ano muda... Se o século

vira, se o milênio é outro. Se a idade aumenta... Conserva a vontade de viver, não se

chega a parte alguma sem ela”.

É essa vontade de viver que nos faz levantar cedo todos os dias, em busca de

nossos sonhos e desejos. Encarar os desafios é mérito de quem busca algo maior.

Falo isso, pois falar de desejos, de sonhos, de vida tem tudo a ver com o coração, e

daí com a cardiologia. Com esse desejo de salvar vidas, de trabalhar pelas pessoas,

estamos aqui hoje para celebrar os 70 anos da Sociedade Mineira de Cardiologia,

que é exemplo de qualidade nos serviços prestados. Foi com muita honra que, como

deputado desta Casa Legislativa, requeri esta reunião solene.

A Sociedade Mineira de Cardiologia se preocupa em atender às necessidades da

cardiologia  mineira,  ao  promover  o  intercâmbio  técnico-científico  entre  os
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cardiologistas na sua jurisdição, no Brasil e no mundo. Um dos seus principais focos

é a educação continuada que oferece cursos de aperfeiçoamento e especialização,

palestras presenciais e on-line e conferências a distância. Tem como objetivo também

ser uma interface entre os médicos cardiologistas e os pacientes, que são o principal

foco de atenção. Garante atendimento de qualidade, pois sendo o profissional um

especialista em cardiologia, evita o atendimento por quem não tem o título e garante

a qualidade do serviço.

Cumprimento, neste momento, o médico e um grande amigo, Dr. Célio Fróis, como

cardiologista  que  é,  que  trouxe  até  mim  a  notícia  do  aniversário  de  70  anos  da

Sociedade Mineira de Cardiologia. Tudo tem um fundamento e, pela solenidade que

lá  embaixo  teremos,  além  da  emoção,  além  dos  exemplos  que  vimos  lá,  do  Dr.

Arnaldo, da diretoria de 1957 até o Dr. Odilon, da diretoria de agora, de 2014-2015.

Quer dizer, só de presidentes que tivemos o prazer de encontrar hoje já se tem um

tempo muito longo e uma história que está presente.

Dr. Célio Fróis, você é um amante da medicina, especialmente da cardiologia, cuida

de  cada  paciente  com  muito  carinho,  como  tenho  acompanhado,  com  respeito,

sempre zelando pela profissão e por muitas vidas.

Dr. Odilon, parabenizo o senhor pela brilhante gestão à frente da entidade, sendo o

40º cardiologista na presidência. Entre as várias funções do Dr. Odilon Freitas, ele é

vice-presidente  do  Departamento  de  Ergometria,  Exercício,  Cardiologia  Nuclear  e

Reabilitação  Cardiovascular  da  Sociedade  Brasileira  de  Cardiologia  e  diretor

administrativo  adjunto  da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais.  Uma trajetória  de

dedicação que hoje se apresenta à frente da Sociedade Mineira de Cardiologia.

Agradeço  a  importante  presença  do  presidente  da  Sociedade  Brasileira  de

Cardiologia,  Dr.  Angelo  Amato  Vincenzo  de  Paola,  que  conduz  essa  entidade,

referência  nacional  e  internacional,  com  foco  e  muito  trabalho.  Ele,  desde  que

chegou, já ganhou a nossa simpatia, o nosso coração, quando fez a observação de

que a Sociedade Mineira de Cardiologia é a mais antiga entre os estados. Ainda disse

que ela é referência e exemplo – então, já ganhou o coração dos mineiros, viu, Dr.

Angelo?

Quero cumprimentar também o diretor clínico do Instituto de Hipertensão de Minas
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Gerais, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e presidente

eleito para a gestão 2016-2017 da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Marcus

Vinícius Bolívar. Depois de 36 anos, um mineiro voltará a ocupar o cargo à frente de

15 mil cardiologistas brasileiros. É motivo de orgulho para toda nossa Minas Gerais.

Desejo sucesso nessa nova empreitada. Sabemos que a saúde é um bem essencial

e deve ser cuidada com atenção e, principalmente, por profissionais responsáveis.

Senhoras e senhores, admiro cada um de vocês, médicos, que estão aqui conosco

esta noite, bem como aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia,

pois o papel do especialista de saúde não é nada simples. Além de conhecer técnicas

e procedimentos, vocês lidam com vidas, muitas vidas. Quando o cliente está sentado

à sua frente, talvez no momento mais difícil, de sofrimento, cheio de dores e receios,

o médico tem em suas mãos a esperança e o futuro daquele cidadão. Tem de usar

todo o conhecimento adquirido, somar a experiência acumulada nos anos de clínica e

compreender a individualidade de cada paciente, seus sentimentos, sua história, seus

hábitos e sua realidade. Daí me lembro mais uma vez do poeta português Fernando

Pessoa: “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”.

Acredito firmemente que o médico tem essa oportunidade especial de realizar uma

grande obra em cada momento. Enfrenta a mais difícil seleção para a universidade,

são anos de estudo na graduação e outros anos na especialização. Depois, com o

título na mão, parece que vai ficar tranquilo, mas a maratona é ainda maior. Com

disciplina  e  responsabilidade,  consegue  atingir  um  objetivo  e  conquistar  a

oportunidade  de  ajudar  as  pessoas,  de  lhes  dar  a  esperança  de  continuarem

sonhando.  E  o  fator  saúde  está  cada  dia  mais  presente  na  vida  da  população

brasileira, que tem assumido uma postura ativa na hora de cuidar do seu bem-estar.

Diante de tantas informações adquiridas por meio da internet, o trabalho do médico

se torna mais difícil ainda porque essas informações nem sempre são salutares ao

cliente, sobretudo aquelas das redes sociais. A população, entretanto, segue e deseja

ter os mesmos hábitos de pessoas que vivem com prazer uma vida saudável e sem

excessos. Porém, algumas doenças ainda se apresentam em alto índice no nosso

estado e no Brasil e precisam da nossa atenção.

De acordo com Organização Mundial de Saúde – OMS –, os problemas do coração
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são a primeira causa de morte no mundo. No Brasil,  uma em cada três mortes é

causada por doenças cardíacas ou acidente vascular cerebral – AVC. Em Minas, os

números também são preocupantes. Segundo dados do IBGE, 6,3% dos adultos têm

diagnóstico de alguma doença do coração no Estado. O número é mais alto que o do

País, cuja média é de 4,2%. É também no nosso estado que está a maior taxa de

adultos  com colesterol  alto.  Cerca  de  14,8% das  pessoas  com 18 anos  ou mais

apresentam o problema. A média nacional é de 12,5%.

Em  setembro  do  ano  passado,  mês  em  que  se  comemora  o  Dia  Mundial  do

Coração, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou a campanha “Amor pela vida é

cuidar do seu coração”. O foco foi informar que as doenças cardiovasculares afetam

cerca de 17 milhões de pessoas no Brasil. Foram registrados mais de 300 mil mortes

por ano em decorrência deste tipo de doença.

O Instituto Lado a Lado pela Vida também promoveu uma ação em todo o país

denominada “Setembro vermelho” com o objetivo de conscientizar a população sobre

as  doenças  cardiovasculares  e  fatores  de  risco,  como a  obesidade,  tabagismo e

consumo excessivo de sal e sódio. Portanto, mesmo o País criando uma consciência

de vida saudável, muitas práticas precisam ser modificadas e os órgãos públicos de

saúde, especialmente os nacionais precisam investir mais recursos no nosso Sistema

Único de Saúde e, especialmente, não colocar mais pedras no caminho da nossa

saúde.

Caro  Presidente,  Dr.  Odilon,  a  Sociedade  Mineira  de  Cardiologia  é  presença

marcante na sociedade mineira, especialmente ao promover ações e campanhas de

destaque  para  informar  os  brasileiros  sobre  a  importância  de  se  fazer  exames

regulares,  divulgar  campanhas  sobre  educação  e  prevenção  de  doenças

cardiovasculares, tabagismo e muitas outras.

Entre os seus objetivos, está o planejamento e a execução de projetos em benefício

de seus sócios e da cardiologia mineira como um todo, facilitando o intercâmbio de

informações e fomentando a pesquisa e a educação continuada. Especialmente por

meio do associativismo é que a Sociedade Mineira de Cardiologia tem o sucesso que

tem hoje.

Visando promover o bem-estar de muitos mineiros, nestes 70 anos de história, a
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sociedade cresceu e se organizou por todo o Estado de Minas Gerais. Sei que tem

sedes  espalhadas  por  todas  as  regiões  do  nosso  estado.  Além  de  excelente

qualidade profissional, ela também preza pela referência ao estimular a formação de

novos médicos, que certamente construirão uma trajetória de sucesso, salvando e

cuidando de gente.

Parabenizo  a  cada  um  de  vocês  da  Sociedade  Mineira  de  Cardiologia  pelo

excelente trabalho desenvolvido em busca de valorizar a profissão e garantir  mais

qualidade de vida a todos os mineiros. Fazer 70 anos é fácil, aliás, nossa expectativa

de vida atual já ultrapassou os 70 anos, mas, 70 anos com vitalidade, história e bons

serviços prestados é para poucas entidades.

Para finalizar minha fala, nesta noite tão especial, não poderia deixar de citar um

outro autor, por quem tenho grande admiração, Augusto Cury: “Desejo que você não

tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem

caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo.

Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força;

os fortes, a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois

sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias.

Lute pelo que você ama”.

E vocês, da Sociedade Mineira de Cardiologia, realizam sonhos durante toda esta

linda  história.  Mais  uma  vez,  parabéns  a  todos  vocês  e  muito  obrigado  pela

oportunidade única de poder estar aqui com vocês nesta noite. Parabéns a todos.

Entrega de Placa

O  locutor  –  Neste  instante,  o  deputado  Roberto  Andrade,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa,  deputado Adalclever  Lopes,  fará entrega ao

presidente  da  Sociedade Mineira de Cardiologia,  Sr.  Odilon Gariglio  Alvarenga de

Freitas,  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os

seguintes dizeres: “Criada em 11/7/1945, a Sociedade Mineira de Cardiologia – SMC

– tem grande representatividade na capital e no interior do Estado, ocupando hoje o

terceiro lugar do País em número de associados. Entre suas principais finalidades

estão:  oferecer  educação  continuada  e  estímulo  às  pesquisas  científicas  e

tecnológicas em cardiologia; implantar e aperfeiçoar programas de pós-graduação na
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área;  e  promover  intercâmbio  científico  com  associações  congêneres  nacionais  e

internacionais.  Merece  destaque  ainda  a  sua  parceria  com  o  poder  público  e

entidades  vinculadas  aos  assuntos  de  saúde  com  o  intuito  de  divulgar  aspectos

epidemiológicos das doenças cardiovasculares e implementar ações de prevenção e

tratamentos dessas  patologias.  Por  seu relevante  trabalho  em  prol  da  saúde dos

mineiros,  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  presta  justa

homenagem à Sociedade Mineira de Cardiologia por ocasião dos 70 anos de sua

fundação”.

O presidente – Convido o deputado Anselmo José Domingos para, juntos, fazermos

a entrega da homenagem.

– Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Odilon Gariglio Alvarenga de Freitas

Excelentíssimos deputados Roberto Andrade, neste ato representando o deputado

Adalclever  Lopes,  presidente  desta  Casa,  e  Anselmo  José  Domingos,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem; Exmo. Sr. Angelo Amato Vincenzo

de Paola,  presidente  da  Sociedade Brasileira de  Cardiologia;  Sr.  Marcus  Vinícius

Bolívar Malachias, presidente eleito para o biênio 2016-2017 da Sociedade Brasileira

de Cardiologia; Sr. José Carlos da Costa Zanon, presidente eleito da gestão 2016-

2017 da  Sociedade Mineira  de  Cardiologia;  conselheiro  Fábio  Augusto  de  Castro

Guedes, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais;

Lincoln  Lopes  Ferreira,  presidente  da  Associação  Médica  de  Minas  Gerais;  Célio

Frois, representante dos médicos da Sociedade Mineira de Cardiologia.

Prezados  colegas,  amigos,  senhoras,  senhores.  Muito  boa  noite  a  todos.

Cumprimento também todos os que nos assistem. É uma grande emoção que me

toma neste momento por estar aqui.  É uma imensa honra ser recebido nesta tão

nobre Casa, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que homenageia

os  70  anos  da  Sociedade  Mineira  de  Cardiologia.  Hoje,  a  Sociedade Mineira  de

Cardiologia recebe essa histórica e honrosa homenagem não por um trabalho único,

mas por um trabalho coletivo de todos nós.

Esta reunião especial, requerida pelo deputado Anselmo José Domingos, sempre

será  lembrada  como  o  marco  representativo  do  trabalho  solidário,  convicto,
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competente  e  dedicado  de  cada  um  de  nós,  cardiologistas  mineiros.  Desde  sua

fundação, em 11 de julho de 1945, 40 associados tiveram a honra de presidir a nossa

sociedade. Agora, temos o 41º, o Dr. José Carlos da Costa Zanon, a quem desejo

toda a sorte, sucesso, dedicação e empenho para manter viva essa história.  Uma

sociedade como essa é fruto do trabalho ético e competente de várias gerações.

Cada  um,  nestes  70  anos,  devotou  seus  mais  árduos  esforços  na  busca  de

congregar,  de maneira harmoniosa e respeitosa, a nós, cardiologistas,  e contribuir

para alcançarmos este momento. A nossa entidade só chegou até aqui pela força do

associativismo, pela participação ativa dos mais de 2.100 associados, por incentivar a

educação  continuada,  lutar  em  defesa  da  classe  e  buscar,  persistentemente,  a

melhoria da saúde e da qualidade de vida de nossa população. Faço uma menção

honrosa  à  dedicação  de toda  a  minha  diretoria,  de  todos  os  meus  comitês,  dos

grupos de estudos e aos colegas presidentes das sete regionais de Minas Gerais.

Eles trabalham com afinco e louvor para que a minha gestão tenha sucesso e possa

alcançar os marcos em momentos atuais.

Hoje, em solenidade que antecedeu esta reunião, foi criada a Medalha de Honra ao

Mérito da Sociedade Mineira de Cardiologia, que foi concedida aos presidentes da

Sociedade Mineira de Cardiologia, ao Dr. Adalclever e ao Dr. Anselmo. Essa foi uma

merecida  e  respeitosa  homenagem  a  esses  nobres  colegas  por  todas  as  suas

contribuições à carreira cardiológica. Todos estiveram e sempre estarão à disposição

para contribuir  efetivamente para uma Sociedade Mineira de Cardiologia melhor e

maior.

A sociedade se encontra em franca expansão, se preparando para um futuro ainda

mais  promissor.  Todos  os  eventos  científicos  promovidos  têm  obtido  sucesso  de

público  e de  aproveitamento  de  conteúdo.  Estamos  cada vez mais  próximos  dos

colegas do interior  de Minas Gerais.  Neste ano serão realizados oito  eventos em

cidades-polos  do interior.  A atuação em prol  da defesa profissional  e  a busca de

melhorias para o cotidiano do cardiologista têm sido realizadas de maneira incessante

e incansável,  em parceria com as nossas entidades de classe e associativas.  As

campanhas de educação continuada de prevenção e promoção de saúde, muito bem

citadas  pelo  Dr.  Anselmo,  buscam  mostrar  a  efetividade  na  conscientização  dos
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problemas da saúde e a necessidade de tratamento da população. Mas nada disso

será suficiente, se feito de maneira isolada.

Faço aqui um pedido especial a cada um dos deputados desta nobre Casa: ajudem

a construir leis que permitam a nossa população ter uma saúde plena e, assim, uma

vida digna.

Por fim, quero fazer uma singela manifestação. Desejo e peço um futuro melhor

para todos nós, homens de bom coração, que dedicamos nossos esforços e nossa

vida ao desenvolvimento da arte e ciência que é a medicina. Que tenhamos ao nosso

lado todos que possam e queiram contribuir conosco, e façamos sempre o melhor

para a nossa população.

Em nome da Sociedade Mineira de Cardiologia, meus mais profundos e sinceros

agradecimentos à Assembleia Legislativa por esta honrosa homenagem. Parabenizo

cada um dos associados, cada um dos médicos, nossos colaboradores, por estarmos

aqui, 70 anos unidos e trabalhando em prol da saúde coletiva. Desejo a todos boa

noite. Obrigado.

Palavras do Presidente

Exmos. Srs. Deputado Anselmo José Domingos, autor do requerimento que deu

origem  a  esta  homenagem;  Odilon  Gariglio  Alvarenga  de  Freitas,  presidente  da

Sociedade Mineira de Cardiologia; Angelo Amato Vicenzo de Paola, presidente da

Sociedade  Brasileira  de  Cardiologia;  Marcos  Vinícius  Bolívar,  presidente  eleito  da

Sociedade Brasileira de Cardiologia; José Carlos da Costa Zanon, presidente eleito

da Sociedade Mineira de Cardiologia; Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente do

CRM-MG; Lincoln Lopes Ferreira, presidente da AMMG; Célio Fróis, representante

dos  médicos  da  Sociedade  Mineira  de  Cardiologia;  senhoras  e  senhores;  a

homenagem  prestada  por  esta  Casa  à  Sociedade  Mineira  de  Cardiologia  é  o

reconhecimento pelos 70 anos de atividades que, historicamente, vêm valorizando e

promovendo os cardiologistas de nosso Estado. Entidade de classe de primeiro plano

em  nossa  sociedade,  inegavelmente  a  SMC  tem  contribuído  para  o  nosso

desenvolvimento  médico  e  científico,  ao  mesmo  tempo  que  é  porta-voz  de

compromissos éticos permanentemente voltados para a dignidade do cidadão e para

o patrimônio moral da instituição.
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Fundada em 11/7/1945 por um grupo de médicos que se notabilizaram em investir

no  aperfeiçoamento  científico  e  profissional  e  no  intercâmbio  de  conhecimento,  a

SMC já passou por 45 gestões, do primeiro presidente, Dr. Arlindo Polizzi, até chegar

ao atual, o Dr. Odilon Gariglio Alvarenga de Freitas, todos empenhados em cumprir os

ideais mais nobres da medicina.

Afiliada à Sociedade Brasileira de Cardiologia e à AMMG, a SMC é a 3ª maior

sociedade de cardiologia do Brasil  em número de cardiologistas, superada apenas

por São Paulo e o Rio de Janeiro. É a mais antiga sociedade estadual de cardiologia

do Brasil, tendo sido criada dois anos após a fundação da Sociedade Brasileira de

Cardiologia, e hoje conta com sete regionais: Sul, Triângulo, Leste, Leste-Nordeste,

Campo das Vertentes, Centro-Oeste e Norte. Faltou a Zona da Mata, não é, deputado

Anselmo José Domingos? Nestas sete décadas de existência, cada presidente e seus

colegas de diretoria trabalharam arduamente para a expansão da instituição, que há

tempos é reconhecida como uma sociedade atuante e representativa.

A construção da imagem pública do cardiologista, nas diversas modalidades de seu

exercício profissional, vem sendo lapidada, fortalecida e divulgada, sempre vinculada

às questões imprescindíveis da cidadania e da ética.

É quase impossível mensurar o número de vidas que esses profissionais ajudam a

salvar com atendimento, intervenções cirúrgicas e um trabalho incansável no avanço

do conhecimento nas questões que tocam o coração, esse órgão vital.

Isso sem mencionar as orientações preventivas, que apostam na prescrição de uma

vida saudável pautada em bons hábitos como a melhor receita para evitar doenças

cardíacas, tais como hipertensão arterial e infarto.

Mais  de  2  mil  associados  representam  interesses,  funções  e  responsabilidades

diversas, em face das exigências médicas, superando desafios e se adequando a

metas de uma profissão constantemente pressionada pela tensão da própria natureza

de  seu  trabalho  e  pela  necessidade  constante  de  atualização.  Entre as  diversas

finalidades da Sociedade Mineira de Cardiologia, destacam-se o estímulo ao estudo,

à  pesquisa  e  à  promoção,  junto  ao  público,  da  divulgação  dos  aspectos

epidemiológicos  das  doenças  cardiovasculares.  Também  é  objetivo  da  instituição

colaborar com o poder público na investigação e na solução dos problemas de saúde

pública relativos às doenças cardiovasculares.
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A Sociedade Mineira de Cardiologia, ao longo destes 70 anos, tem propiciado à

classe pesquisa, inovação, atualização, instituindo importantes ações voltadas para a

área da saúde. Por meio da atual diretoria e de seus conselhos, que reúnem os mais

expressivos nomes da medicina  de  Minas Gerais,  cumprimentamos  cada um dos

associados e dos funcionários.

É, portanto, com o senso de justiça e na constatação do mérito, que, em nome do

povo mineiro, que representamos, procedemos a esta homenagem. Muito obrigado a

todos.

Apresentação Musical

O locutor – Convidamos os presentes a ouvir a Banda da Polícia Militar de Minas

Gerais, que, sob a regência do 2º-Sgt. musicista Luciana Lages Eliê, apresentará as

músicas Yesterday, de Paul McCartney; e Love me tender, de Elvis Presley.

– Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O presidente – A presidência manifesta a todos seus 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 18 horas, nos

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

anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 289/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 289/2015, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.076/2011, visa a instituir o Dia Estadual do

Aposentado.

Publicado no Diário do Legislativo de 12/3/2015, foi a proposição distribuída para as

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da ação Social.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma originalmente
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apresentada, 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

comemorado,  anualmente,  no  dia  24  de  janeiro.  Segundo  o  autor,  a  data

comemorativa foi escolhida para coincidir com a celebração do Dia do Aposentado no

País, criada pela Lei Federal nº 6.926, de 30/6/1981.

A data é bastante significativa para os aposentados, pois em 24 de janeiro de 1923

foi aprovada a Lei Eloy Chaves, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão para

os empregados das empresas privadas das estradas de ferro, origem da Previdência

Social, que hoje paga benefícios a mais de 31 milhões de pessoas.

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; e 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 e 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 seu

sustento, por motivo de doença ou acidente.
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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  consequente

redefinição de padrão de vida e busca de nova ocupação para complementar a renda.

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 289/2015.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Celinho  do  Sinttrocel,  presidente  e  relator  –  Ione  Pinheiro  –  Anselmo  José

Domingos.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 401/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.048/2012, o projeto de lei em

epígrafe,  de autoria  do  deputado Fred Costa,  tem por  objetivo  instituir  a  Semana

Estadual do Idoso.

A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para que seja
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emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em comento tem por  finalidade instituir  a  Semana Estadual  do

Idoso,  a  ser  comemorada  anualmente  de  25  de  setembro  a  1º  de  outubro,  Dia

Internacional  do  Idoso.  Pretende-se  com  a  proposição  estimular  a  realização  de

atividades  para  os  idosos  e  conscientizar  a  sociedade  para  a  importância  desse

segmento da população.

A  participação  relativa  da  população  com  65  anos  ou  mais  no  conjunto  da

população brasileira tem crescido significativamente nas últimas décadas, passando

de 4,8% em 1991, para 5,9% em 2000 e chegando a 7,4% em 2010, conforme dados

do IBGE. Projeções das Nações Unidas apontam que no Brasil a população idosa

será de 55 milhões de pessoas em 2040, o equivalente a 23,6% da população. Essa

realidade trará dificuldades para quem envelhece e desafios para os gestores, porque

esse  segmento  da  população  é  bastante  heterogêneo,  com  trajetórias  de  vida

diferenciadas, marcadas por desigualdades sociais, econômicas, culturais, étnicas e

regionais que afetarão a velhice.

O  ordenamento  jurídico  brasileiro  dispensa  aos  idosos  tratamento  especial.  A

Constituição da República, em seu art. 230, estabelece que a família, a sociedade e o

Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na

comunidade,  defendendo sua dignidade e  bem-estar  e garantindo-lhes o  direito  à

vida.  O  art.  225  da  Constituição  Mineira  determina  que  o  Estado  promoverá

condições que assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à sua dignidade e

ao seu bem-estar, quando possível, no próprio lar.

No  âmbito  infraconstitucional,  o  Estatuto  do  Idoso –  Lei  Federal  nº  10.741,  de

1º/10/2003 – tem a finalidade de regular os direitos garantidos às pessoas com idade

igual ou superior a 60 anos. O art. 2º dessa norma lhes assegura todos os direitos

fundamentais, as oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de

liberdade e dignidade.
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Em  Minas  Gerais,  o  estabelecimento  de  uma  política  pública  voltada  para  a

população idosa resultou na edição da Lei no 12.666, de 4/11/1997, que dispõe sobre

a política estadual de amparo ao idoso, com o objetivo de assegurar-lhe os direitos

sociais e promover sua integração e participação efetivas na sociedade. O art. 7º da

referida lei institui o dia 27 de setembro como o Dia Estadual do Idoso, determinando

que nessa data os órgãos públicos promovam eventos com o objetivo de valorizar e

ressaltar o trabalho e a importância do idoso para o Estado.

Cumpre-nos  mencionar  que,  até  o  ano  de  2006,  o  Dia  Nacional  do  Idoso  era

celebrado no dia 27 de setembro, porém, em razão da aprovação do Estatuto do

Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 2003, essa data foi transferida para 1º de outubro,

coincidindo com o Dia Internacional do Idoso.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu adequado retirar

da proposição a referência à agenda oficial do Estado e inserir parte dos comandos

do projeto em análise no âmbito da política estadual de amparo ao idoso, por meio de

alteração do art. 7° da Lei nº 12.666, de 4/11/1997, de modo a explicitar a realização,

pelos órgãos públicos estaduais,  de atividades dirigidas os idosos e de atividades

com o objetivo de conscientizar a sociedade para a importância desse segmento da

população,  no  Dia  Estadual  do  Idoso.  Essas  alterações  foram  apresentadas  no

Substitutivo nº 1.

Julgamos pertinentes as alterações propostas pela comissão que nos precedeu, por

entendermos que o princípio da consolidação das leis facilita seu conhecimento pelo

cidadão e consequentemente a sua aplicação. Além disso, as alterações asseguram

os objetivos da proposição original.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 401/2015, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Celinho  do  Sinttrocel,  presidente  e  relator  –  Ione  Pinheiro  –  Anselmo  José

Domingos.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 421/2015

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  instituir  a  Semana  Estadual  Todos  contra  a  Pedofilia,  a  ser  realizada

anualmente no período de 13 a 18 de maio.

A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para que seja

emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em comento tem por finalidade instituir a Semana Estadual Todos

contra a Pedofilia, a ser realizada anualmente no período de 13 a 18 de maio, com a

finalidade de conscientizar a população sobre a prevenção e o combate à pedofilia, e

defender os direitos da criança e do adolescente.

O  combate  à  exploração  sexual  de  crianças  e  adolescentes  integra  a  agenda

pública  e  movimenta  uma  rede  de  proteção  formada  por  conselhos  de  direitos,

conselhos tutelares, entidades de atendimento e de defesa de direitos da criança e do

adolescente, Ministério Público e sociedade civil organizada.

Em  2000,  foi  aprovado  pelo  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente – Conanda – o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual

Infantojuvenil,  que  tem  como  eixo  estruturante  os  direitos  humanos  sexuais  da

criança e do adolescente. Esse plano estabeleceu diretrizes para as políticas públicas

voltadas  para  o  tema,  de  modo  a  referenciar  a  atuação  dos  governos  federal,

estaduais  e municipais,  e desencadeou uma série de iniciativas e ações, como a

criação do Comitê Nacional  de Enfrentamento da  Violência Sexual  de Crianças e

Adolescentes  e  da  Comissão  Intersetorial  do  governo  federal,  a  implantação  de

delegacias  e  varas  criminais  especializadas  em  crimes  contra  crianças  e
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adolescentes, a definição de códigos de conduta por diversos setores da economia,

como turismo e transporte, além de várias campanhas de sensibilização.

Outra iniciativa importante foi a Lei Federal nº 9.970, de 2000, que estabeleceu a

data de 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual

de Crianças e Adolescentes. A escolha do dia foi uma homenagem à menina Aracelli

Cabrera Sanches Crespo, violentada e brutalmente morta em 18/5/1973, em Vitória,

no Espírito Santo, aos 8 anos de idade.

Em âmbito estadual, foi editada a Lei no 18.366, de 2009, que instituiu a Semana

de Combate à Pedofilia, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de

maio,  ocasião  em  que  o  poder  público  deve  promover  atividades  educativas  de

conscientização e orientação sobre o combate a essa prática.

As normativas de proteção à criança e ao adolescente sofreram alterações para dar

tratamento mais adequado ao crime de abuso e exploração sexual. Essas alterações

tiveram  o  objetivo  de  aprimorar  o  combate  à  produção,  venda  e  distribuição  de

pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse desses materiais e

outras condutas relacionadas à pornografia infantojuvenil na internet.

A Lei Federal nº 11.829, de 2008, por exemplo, alterou o Estatuto da Criança e do

Adolescente de forma a estabelecer como crime “simular a participação de criança ou

adolescente  em cena de sexo explícito  ou  pornográfica  por  meio  de adulteração,

montagem  ou  modificação  de  fotografia,  vídeo  ou  qualquer  outra  forma  de

representação visual”. Essa prática, bastante comum nas comunidades de pedofilia,

passou a ser punida com reclusão.

Além de considerar puníveis criminalmente os atos de produzir, reproduzir, dirigir,

fotografar, filmar ou registrar, vender ou expor a venda, por qualquer meio, cena de

sexo  explícito  ou  pornográfica,  envolvendo  criança  ou  adolescente,  incorrem  nas

mesmas penas aqueles que agenciam, facilitam, recrutam, coagem, intermedeiam ou

contracenam com a criança ou com o adolescente.

A nova  legislação  aumenta  a  pena  do agente  que  tiver  com  a  vítima relações

domésticas,  de  coabitação  ou  hospitalidade  ou  de  relações  de  parentesco

consanguíneo ou afim até o terceiro grau; ou, ainda, quando esteja em uma posição

de autoridade em relação a  ela.  Isso  porque é muito  comum os  menores  serem
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vítimas de pessoas em quem confiam ou a quem devem respeito, o que os deixa

muito mais vulneráveis.

Outra alteração importante foi realizada pela Lei Federal nº 12.978, de 2014, que

tornou hediondo o crime tipificado no Código Penal de submeter, induzir ou atrair à

prostituição  ou  outra  forma  de  exploração  sexual  de  criança  e  adolescente  ou

vulnerável.

Uma iniciativa digna de nota é o Projeto Mapear, realizado pela Polícia Rodoviária

Federal,  em  parceria  com  a  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da

República, a Organização Internacional do Trabalho – OIT – e a Childhood Brasil, que

identifica os pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes no

País. Entre 2013 e 2014, no levantamento de dados da 6ª edição, foram registrados

1.969 pontos nas rodovias brasileiras. Segundo o levantamento, houve aumento nos

locais  considerados  vulneráveis  à  exploração  sexual  infantil  em  relação  ao

mapeamento anterior, realizado entre 2009 e 2010. Na época, foram mapeados 1.820

pontos. Apesar disso, houve uma redução de 40% nos pontos considerados críticos,

onde  estão  reunidos  muitas  variáveis  de  vulnerabilidade.  Em  2009/2010,  foram

identificados 924 pontos, e hoje são 566 os locais considerados críticos.

Em Minas Gerais, o problema se manifesta de maneira reconhecidamente grave.

De acordo com o mapeamento da Polícia Federal, Minas Gerais e Pará ocupam o

segundo lugar entre os estados brasileiros, com 53 pontos críticos ou de alto risco de

exploração sexual mapeados, atrás apenas da Bahia, com 62. Além disso, em Minas

Gerais há nove municípios com pontos críticos ou de alto risco, o maior número de

municípios nessa situação em todo o País. Na Bahia e no Pará, esse número é de

sete municípios.

A exploração sexual  de crianças e adolescentes foi  tema de comissão especial

realizada nesta Casa em 2001, a qual evidenciou o problema no Estado, apontando a

necessidade de reforçar a rede de proteção social.

Atenta ao problema, a Casa realizou, em 2010, o debate público “Enfrentamento da

violência sexual contra crianças e adolescentes em Minas Gerais”, que discutiu as

formas de violência contra crianças e adolescentes, o atendimento às vítimas e a

responsabilização  dos agressores,  além das  políticas  públicas  desenvolvidas  pelo



1459
____________________________________________________________________________

Estado, em articulação com a sociedade civil.  Em maio de 2011, realizou mais um

debate público sobre o tema, com o objetivo de acompanhar e monitorar o Plano

Estadual  de  Enfrentamento  da  Violência  contra  Crianças  e  Adolescentes,  com

movimentos da sociedade civil, com o Ministério Público e com o Conselho Estadual

da Criança e do Adolescente. O debate evidenciou a necessidade de intensificar as

ações de proteção social no Estado.

Em sua análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça, julgou adequado

inserir o conteúdo da proposição em lei já existente e propôs, no Substitutivo nº 1,

que apresentou, nova redação ao parágrafo único do art.  1º da Lei nº 18.366, de

2009, que instituiu a Semana de Combate à Pedofilia no Estado, com a finalidade de

ampliar os objetivos das atividades realizadas na Semana de Combate à Pedofilia.

Concordando com a importância da instituição da data como forma de manter o

tema na agenda pública,  entendemos  necessário  proceder  a  uma distinção entre

pedofilia  e  violência  sexual  contra  crianças  e  adolescentes.  A pedofilia  consta  na

Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde como um

transtorno  de  personalidade  que  consiste  na  preferência  sexual  por  crianças  e

adolescentes,  ou  seja,  é  um  diagnóstico  clínico,  não  um  crime.  O  pedófilo  não

necessariamente pratica ato de abuso ou exploração sexual. A violência sexual contra

crianças e adolescentes, por sua vez, é crime que se concretiza nas situações de

abuso e exploração sexual (turismo sexual, pornografia, tráfico e prostituição).

Dito isso, sugerimos alteração da redação do comando proposto para “Semana de

Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, de forma que

a data seja uma oportunidade para sensibilização da sociedade civil e divulgação de

ações para o enfrentamento desse problema. Essas alterações estão consolidadas

no Substitutivo nº 2, que apresentamos.

Entendemos, assim, oportuna a proposição como forma de sensibilizar e envolver a

sociedade no debate sobre o tema, de modo a fortalecer as políticas de proteção

expressas  na  legislação  e  nos  planos  nacional  e  estadual  de  enfrentamento  da

violência contra crianças e adolescentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 421/2015, em
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turno único, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Com a aprovação do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera  a  Lei  n°  18.366,  de  1°  de  setembro  de  2009,  que institui  a  Semana  de

Combate à Pedofilia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1° da Lei n° 18.366, de 1° de setembro de 2009, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1° – Fica instituída a Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de

Crianças e Adolescentes, a ser realizada anualmente, na semana em que cair o dia

18 do mês de maio.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o caput, o poder público promoverá

atividades  educativas  com  o  objetivo  de  conscientizar  a  população  sobre  a

necessidade de prevenção e combate aos crimes de abuso e exploração sexual de

crianças e adolescentes.”.

Art. 2º – A ementa da Lei n° 18.366, de 2009, passa a ser: “Institui a Semana de

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.”.

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

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Celinho  do  Sinttrocel,  presidente  e  relator  –  Ione  Pinheiro  –  Anselmo  José

Domingos.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 426/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do deputado Paulo Guedes, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.007/2014, visa declarar de utilidade pública a

Associação Baru Cultural, com sede no Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/3/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  426/2015 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública  a

Associação Baru Cultural, com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 20

veda a remuneração de seus diretores; e o art. 33 determina que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a pessoa jurídica qualificada como

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos da Lei

Federal nº 9.790, de 1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da

entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 426/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cristiano  Silveira,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.208/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a  Organização de Apoio  à  Juventude e à  Família,  com sede no

Município de Contagem.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.208/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização de Apoio à Juventude e à Família, 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.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  impede  a

remuneração das atividades de seus diretores, conselheiros e associados, sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o

art.  32 determina que, na hipótese de sua dissolução,  o patrimônio remanescente

reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.208/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Cristiano Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.250/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe visa
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declarar de utilidade pública a Escola de Samba Unidos da Taquara Preta, com sede

no Município de Cataguases.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.250/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Escola de Samba Unidos da Taquara Preta, com sede no Município de Cataguases.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 12,

impede a remuneração das atividades de seus dirigentes e conselheiros, sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios, sob qualquer

forma ou pretexto; e o parágrafo único do art. 29 determina que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos termos da

Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social

da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.250/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Cristiano Silveira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.275/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Loja Maçônica Silêncio e Virtude nº 259, com sede no Município

de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.275/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica Silêncio e Virtude nº 259, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 15

impede a remuneração das atividades de seus dirigentes; e o parágrafo único do art.

29 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.275/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Cristiano Silveira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 557/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.499/2011, o projeto de lei em

epígrafe,  de  autoria  do  deputado  Fred Costa,  dispõe sobre  a  criação  da  política

estadual destinada à implantação do conceito de desenho universal na produção de

habitação com interesse social e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho,

da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade  na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora a matéria a esta comissão, nos termos do art. 102, XIV,

combinado com o art.  188 do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao

mérito.

Fundamentação

A proposição em comento obriga o Poder Executivo a elaborar uma política para a

implantação do conceito de desenho universal na produção de habitação de interesse

social. Desenho universal é uma forma de conceber produtos, meios de comunicação

e  ambientes  para  serem  utilizados  por  todos,  o  maior  tempo  possível,  sem  a

necessidade de adaptação, beneficiando pessoas de todas as idades e capacidades.

De  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  “entende-se  por

desenho  universal  um  conjunto  de  critérios,  a  serem  observados  quando  da

concepção  arquitetônica  de  unidades  habitacionais  (casas  e  apartamentos)  e  de

espaços  urbanísticos  (sistemas  de  acesso,  rampas,  sinalizações,  equipamentos),

capazes  de atender  a maioria  das pessoas,  inclusive  indivíduos  com deficiências

físico-motora, auditiva, visual e cognitiva, provisórias ou permanentes, mas também

aquelas com estrutura diferenciada, obesidade e mobilidade reduzida, como crianças,

gestantes, idosos.”.

O conceito de desenho universal adotado está em consonância com o previsto na

Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência,  da  Organização  das

Nações Unidas, ratificada pelo Brasil em 2008 pelo Decreto nº 6.949, de 25/8/2009.
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Entre outros pontos, a convenção ressalta que uma sociedade inclusiva é definida

pelo respeito e valorização das diferenças, o que torna inaceitável qualquer tipo de

discriminação, inclusive na arquitetura e no urbanismo; e reconhece que a vida de

uma pessoa pode ser restringida pelo ambiente em volta dela, pelo contexto urbano,

edificações, enfim, pelo espaço construído.

O conceito de desenho universal surgiu em decorrência de reivindicações de dois

segmentos sociais: o primeiro, de pessoas com deficiência, cujas necessidades não

eram  atendidas  nos  espaços  projetados  e  construídos;  o  segundo,  de  arquitetos,

engenheiros, urbanistas e  designers,  que desejavam maior democratização do uso

dos espaços e tinham uma visão mais abrangente da criação de projetos. O objetivo

do  desenho  universal  é  assegurar  que  todos  possam  utilizar  com  segurança  e

autonomia os diversos espaços construídos e objetos, sem a necessidade de criação

de produtos especiais para pessoas com deficiências.

No Brasil, um debate incipiente sobre a questão iniciou-se em 1980, com o objetivo

de  conscientizar  profissionais  da  área  de  construção.  Em  1985,  a  Associação

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – criou a primeira norma técnica relativa à

acessibilidade,  hoje  denominada,  após  revisões  em  1994  e  2004,  NBR  9.050  –

Acessibilidade a edificações, mobiliário,  espaços e equipamentos urbanos para as

pessoas  com  deficiência.  Outro  marco  importante  foi  a  edição  da  Lei  Federal  nº

10.098,  que  tornou  obrigatória  a  aplicação  da  NBR 9.050  nas  edificações  e  nos

transportes.

O desenho universal, portanto, é um tema recente no País e ainda pouco aplicado,

tanto no meio acadêmico quanto nas práticas profissionais relacionadas a projetos e

à  construção civil.  Mas  é  crescente  a  conscientização por  parte  de  profissionais,

gestores e usuários de que a acessibilidade melhora a qualidade de vida de todas as

pessoas. Há, ainda, o reconhecimento de que a inclusão do conceito de desenho

universal  é  determinante  para  a  mudança  de  paradigma  na  arquitetura  e  no

urbanismo,  pois  induz  experiências  e  processos  de  amadurecimento  voltados  à

democratização  dos  espaços  públicos  e  privados  para  todos  os  usuários.  Os

benefícios  dessas  transformações  refletem-se também na moradia,  especialmente

quando se propõe a implementação do desenho universal na habitação de interesse

social.
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Em sua análise preliminar,  a  Comissão de Constituição e Justiça  entendeu que

alterar  a  Lei  nº  18.315,  de  6/8/2009,  para  inserir  diretriz  de  adoção  do desenho

universal na política estadual de habitação de interesse social atenderia melhor os

objetivos propostos pelo projeto de lei em análise. Além disso, tal medida afastaria os

dispositivos  que  impõem  obrigação  ao  Poder  Executivo  de  instituir  uma  política,

eliminando os riscos de violação do princípio da separação dos Poderes. Assim, a

comissão apresentou o Substitutivo nº 1 ao projeto original. Estamos de acordo com a

alternativa apresentada pela comissão que nos precedeu de alterar a lei existente por

entendermos que o princípio de consolidação das leis facilita seu conhecimento pelo

cidadão  e  consequentemente  sua  aplicação.  Entretanto,  entendemos  necessário

proceder a algumas alterações no Substitutivo nº 1, de acordo com o que prescreve a

técnica legislativa,  de  modo a conferir  maior  clareza ao comando.  Apresentamos,

portanto, o Substitutivo nº 2.

Julgamos o projeto em análise meritório e oportuno ao propor a implementação das

diretrizes de acessibilidade na produção de habitação de interesse social, entendendo

que essa medida proporcionará mais qualidade, conforto e segurança às pessoas.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 557/2015, no 1º

turno,  na forma do Substitutivo  nº  2,  a seguir  apresentado.  Com a aprovação do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 2

Acrescenta dispositivo ao art. 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que

estabelece diretrizes para a formulação da Política Estadual Habitacional de Interesse

Social – PEHIS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, o

seguinte inciso X:

“Art. 2º – (…)

(…)

X  –  adoção  do  conceito  de  desenho  universal  na  construção  de  moradias  de
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interesse  social  para  possibilitar  a  sua  utilização  por  qualquer  pessoa,

independentemente da sua condição de mobilidade ou faixa etária.”.

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

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Celinho  do  Sinttrocel,  presidente  e  relator  –  Anselmo  José  Domingos  –  Ione

Pinheiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 618/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº  4.993/2014, dispõe sobre a desafetação do

trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município

de Jaboticatubas.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  26/3/2015,  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.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 5/5/2015, a relatoria solicitou o encaminhamento da proposição, nos

termos do art. 301 do Regimento Interno, à Secretaria de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais para que se manifestasse sobre a viabilidade do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 618/2015 dispõe sobre a desafetação do trecho da Rodovia

MG-020 compreendido entre o Km 61 e a entrada do Município de Jaboticatubas e

autoriza  a  doação  da  área  a  esse  ente  federativo,  para  que  passe  a  integrar  o

perímetro urbano como via pública. Estabelece ainda sua reversão 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. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro –, classifica os bens
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públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e

estradas.  Os bens  de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública

específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade

burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de

uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio

indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser

objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível do poder  público, em relação aos quais o Estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se  que as  rodovias  são bens  de  uso  comum do povo,  pois  destinam-se ao  uso

coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

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
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do bem, seja de maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em

análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

A doação do referido trecho da Rodovia MG-020 para o Município de Jaboticatubas

não implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o imóvel continuará inserido na

categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o percurso será integrado ao

perímetro  urbano  como  via  pública.  A  modificação  básica  incidirá  sobre  a  sua

titularidade, que passará a integrar o domínio municipal e, consequentemente, será

esse  ente  federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua

manutenção e conservação.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais encaminhou a esta Casa a Nota Técnica Jurídica nº 251, da Secretaria

de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  –  Setop  –,  e  a  nota  técnica  do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – de

30/3/2015, em que esses órgãos se declaram favoráveis à pretensão do projeto em

exame,  uma  vez  que  o  segmento  está  urbanizado  e  ocupado  por  comércios  e

residências.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do

povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de

bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 618/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cristiano  Silveira,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 974/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bráulio  Braz,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº  5.073/2014, dispõe sobre a desafetação de
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bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé o trecho que

especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  11/4/2015,  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.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 5/5/2015, a relatoria solicitou o encaminhamento da proposição, nos

termos do art. 301 do Regimento Interno, à Secretária de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais para que informasse sobre a viabilidade da matéria.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 974/2015 dispõe, em seu art. 1º, sobre a desafetação do trecho

da Rodovia MGC-265 compreendido entre o Bairro Franco Suíço e a ponte sobre o

córrego divisório, situado no Município de Muriaé. No art. 2º, autoriza a doação da

citada área ao município, para que passe a integrar o perímetro urbano como via

pública. Estabelece, ainda, no art. 3º, a reversão do trecho 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. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil Brasileiro –, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e

estradas.  Os bens  de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública

específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade

burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de

uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio

indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser

objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm
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afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível do poder  público, em relação aos quais o Estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se  que as  rodovias  são bens  de  uso  comum do povo,  pois  destinam-se ao  uso

coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência

do bem, seja de maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em

análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

A doação do referido trecho da Rodovia MGC-265 para o Município de Muriaé não

implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o imóvel  continuará inserido na

categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que será integrado ao perímetro

urbano como via pública. A modificação básica incidirá sobre a sua titularidade, que

passará  a  integrar  o  domínio  municipal  e,  consequentemente,  será  esse  ente

federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de  sua  manutenção  e

conservação.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações
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Institucionais  encaminhou  a  esta  a  Casa  a  Nota  Técnica  Jurídica  nº  331,  da

Secretaria  de  Estado  de  Transporte  e  Obras  Públicas,  e  a  nota  técnica  do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG – de

22/4/2015,  em que os  órgãos  se  declaram favoráveis  à  pretensão do projeto  em

exame, desde que seja alterado o trecho a ser transferido ao município, passando a

ser aquele compreendido entre o Km zero e o Km 4,8. Dessa maneira, a ponte sobre

o Córrego Divisório permanece sob a responsabilidade do Estado.

Em decorrência disso, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º, com a finalidade de identificar o trecho a ser transferido de

acordo com a indicação do DER-MG.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 974/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – Fica desafetado o trecho da Rodovia MGC-265 compreendido entre o Km

zero e o Km 4,8, com extensão de 4,8km (quatro vírgula oito quilômetros), situado no

Município de Muriaé.”.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Cristiano  Silveira,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.072/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.072/2015,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.270/2012,  “dispõe  sobre  a

comunicação em operação que envolva o emprego de explosivos e seus acessórios.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  17/4/2015,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,



1474
____________________________________________________________________________

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto  aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.072/2015 pretende estabelecer que a utilização de material

explosivo e seus acessórios, no território do Estado, seja precedida de comunicação

formal  à Secretaria  de Estado de Defesa Social.  Segundo a dicção do projeto,  a

utilização de explosivos e seus acessórios compreende o comércio, o transporte, o

armazenamento e sua deflagração, e a comunicação de seu uso deve ocorrer com

antecedência mínima de 24 horas. Essa comunicação deverá conter informações que

detalhem 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.  Em  seguida,  a  proposição  assinala  que  a

comunicação nela prevista não é condição para a utilização de explosivos e de seus

acessórios e ressalta que o dever nela veiculado tem por objetivo a preservação da

segurança e da ordem públicas, bem como a proteção da incolumidade da pessoa e

do patrimônio. Finalmente, em seu art. 3º, a proposição estabelece sanções em caso

de descumprimento de seus mandamentos.

Cumpre  dizer  que  projeto  com  conteúdo  idêntico  já  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura  passada,  sob  o  número  3.270/2012,  ocasião  em  que  a  Comissão  de

Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a matéria. Como não houve alterações

jurídico-constitucionais que acarretassem mudança no entendimento então exarado

pela comissão, reproduzimos a seguir o seu teor.

Desde logo, é de se ressaltar  que o tema versado na proposição em análise é

abrangido  pela  competência  legislativa  remanescente  outorgada  aos  estados

membros pela Constituição Federal no art. 25, caput e § 1º. Com efeito, o projeto de

lei intenta veicular normas de polícia administrativa incidentes sobre os particulares

que explorem atividade econômica com a utilização de explosivos e seus acessórios,

estabelecendo o dever de comunicação prévia ao órgão estadual responsável pela

segurança  pública  sobre  seu  uso,  comércio,  transporte  e  armazenagem.  E  a

viabilidade  de  previsão  desse  viés  do  poder  de  polícia  em  lei  estadual  já  foi
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consignada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 286.789/RS, Rel.

Min.  Ellen  Gracie.  Do voto  condutor  do  referido  julgamento,  a  relatora  consignou

entendimento inteiramente aplicável ao projeto de lei em análise: “A Lei Estadual nº

7.747/82-RS,  portanto,  apenas  criou  um banco de dados  para  permitir  o  controle

sobre a venda de produtos que, ante seu potencial danoso, submetem-se ao poder

de polícia exercido pelo Estado, sem ofender competência privativa da União para

legislar  sobre  registro  público,  prevista  no  inciso  XXV  do  art.  22  da  Carta  da

República.”.  (STF,  2ª  Turma,  RE  nº.  286.789/RS,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  DJ  em

8/4/2005)

Some-se a isso que Minas Gerais é um estado onde há, tradicionalmente, intenso

extrativismo mineral, em que explosivos e seus acessórios são insumos necessários.

Por  outro  lado,  a  sociedade  assiste  ao  aumento  alarmante  de  furtos  a  caixas

eletrônicos no Estado com o emprego de explosivos. Esse material é utilizado pelos

ladrões para destruir  o caixa eletrônico, causando prejuízos não só às instituições

financeiras  proprietárias  das  máquinas,  mas  também  aos  proprietários  dos

estabelecimentos  onde  os  caixas  estão  instalados.  Segundo  jornal  de  grande

circulação no Estado, em Minas Gerais houve um aumento da ordem de 115% dessa

modalidade de assalto no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo

período de 2011 (Disponível  em: <www.em.com.br>. Edição de 17/6/2012. Acesso

em:  21  jun.  2012).  Esse  contexto  histórico  bem  travejado,  e  iluminado  pelo

federalismo de cooperação que deve reger o Estado brasileiro, demonstra que o tema

do projeto em análise se insere na competência legislativa outorgada ao estado.

Portanto, inexiste vedação constitucional a que o Estado trate da matéria mediante

lei, devendo a proposta ser apreciada por esta Casa Legislativa, nos termos do que

dispõe o art. 61, XIX, da Constituição Mineira.

Não  se  vislumbra,  ademais,  vício  no  que  tange  à  inauguração  do  processo

legislativo, pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra arrolada entre

as de iniciativa privativa, previstas no art. 66 da Constituição do Estado.

Entretanto, entendemos que a redação da proposição deve ser aprimorada para

adequar-se,  de  modo  sistematizado,  a  normas  legais  federais  que  tratam  de

explosivos e seus acessórios.
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Por força do disposto no art. 21, VI, da Constituição Federal, cabe à União fiscalizar

e autorizar a produção e a comercialização de material bélico no País. A regulamentar

o referido artigo, existe o Decreto Federal nº 24.602, de 6/7/1934, recepcionado pela

ordem constitucional em vigor como lei ordinária. Por sua vez, veio a lume o Decreto

Federal  nº  3.665,  de  20/11/2000,  que  deu  nova  redação  ao  Regulamento  para

Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), regulamentou aquele decreto federal e

definiu,  em  seu  Anexo  I,  os  produtos  cuja  produção,  comercialização,  transporte,

importação, exportação, desembaraço aduaneiro e armazenamento devem submeter-

se ao controle do Exército Brasileiro. Entre esses produtos estão os explosivos e seus

acessórios, conforme descrito no Anexo I do referido diploma.

O Decreto Federal nº 3.665 veiculou também os conceitos de acessório explosivo

(art. 3º, III); acessório iniciador (art. 3º, IV), blaster (art. 3º, XXXII); deflagração (art. 3º,

XLIII);  explosivo  (art.  3º,  LI).  Fixou  a  necessidade  de  expedição  de  documento,

denominado Certificado de Registro, para habilitação de pessoas físicas e jurídicas

para utilização industrial, armazenamento e transporte de produtos controlados pelo

Exército Brasileiro (art. 43), bem como de expedição de Guia de Tráfego, documento

indispensável para o transporte desses produtos no interior do País (art. 165). Previu,

finalmente,  que  o  descumprimento  dos  deveres  nele  veiculados  aperfeiçoa  as

infrações previstas em seu art. 247, I a V, cuja apuração se dá por meio de processo

administrativo (art. 254).

Assim,  para  sistematizar  o  tratamento  da  matéria,  adequando-a  aos  conceitos,

deveres  e  sanções  administrativas  previstos  no  Decreto  Federal  nº  3.665,

apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Portanto, à vista das considerações expendidas, fica claro que a proposição em

exame observa o princípio federal, em especial sob sua vertente de cooperação entre

os  entes  federados  e  se  afina  com  o  regime  jurídico  e  constitucional  vigente,

merecendo,  pois,  a  aprovação  desta  Casa  Legislativa  na  forma  do  substitutivo

proposto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 1.072/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.



1477
____________________________________________________________________________

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  comunicação  prévia  de  operação  que  envolva  explosivos  e

acessórios explosivos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As operações de transporte, comércio, armazenamento e deflagração de

explosivos  e  acessórios  explosivos  no  Estado  serão  precedidas  de  comunicação

formal à Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds.

§  1º  –  Para  os  fins  desta  lei,  são  reconhecidos  como explosivos  e  acessórios

explosivos  aqueles  previstos  no  Anexo I  do  Decreto  Federal  nº  3.665,  de  20  de

novembro de 2000.

§ 2º – A comunicação a que se refere esta lei deverá ser feita com antecedência

mínima de 24 horas da data das operações previstas no caput e conterá as seguintes

informações:

I – detalhamento do material explosivo e seus acessórios;

II – descrição da atividade a ser desenvolvida;

III – local e data de realização da atividade;

IV – cópia dos Certificados de Registro emitidos pelo Exército Brasileiro, expedidos

na forma do disposto no Decreto Federal nº 3.665, de 2000, em nome das pessoas

físicas ou jurídicas responsáveis pela atividade;

V – nome completo e endereço do encarregado de fogo;

VI – placa do veículo e cópia da Guia de Tráfego, expedida na forma do disposto no

Decreto Federal nº 3.665, de 2000, em caso de transporte terrestre de explosivos e

seus acessórios.

Art.  2º  –  O não  cumprimento  do  disposto  no  art.  1º  implicará  a  aplicação  das

seguintes sanções aos responsáveis:

I – multa de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

incidindo em dobro em caso de reincidência;

II – multa de 5.000 (cinco mil) Ufemgs, caso a atividade acarrete acidente, extravio,

furto ou roubo do material explosivo, incindindo em dobro em caso de reincidência.

Parágrafo  único  –  A Seds  comunicará  ao  Exército  Brasileiro  a  aplicação  das
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sanções  previstas  no caput deste  artigo  para  fins  de  instauração  do  processo

administrativo a que se refere o art. 254 do Decreto Federal nº 3.665, de 2000.

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

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Cristiano Silveira.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.266/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 21/2015,  esse projeto  visa  a autorizar  o Poder  Executivo  a  alienar

imóvel em favor da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –

Codemig.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015,  foi  distribuído  à  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua  constitucionalidade,  legalidade  e

juridicidade,  com a Emenda nº  1,  que apresentou,  e à Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que opinou por sua aprovação com a Emenda nº 1 e com

a Emenda nº 2, de sua autoria.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada em Plenário a Emenda

nº 3,  de autoria  do deputado Gustavo Valadares,  que vem a  esta comissão para

receber parecer, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.266/2015 foi encaminhado a esta Casa pelo governador do

Estado por meio da Mensagem nº 21/2015. Em seu texto original, visa a autorizar o

Poder Executivo a alienar em favor da Codemig imóvel com área de 14.000,00m² e

respectiva benfeitoria,  com área de 1.307,47m², situado no Bairro Barro Preto, no

Município de Belo Horizonte, e registrado sob o n° R-1-68956, no Livro 2, no Cartório

do 7° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte. A alienação visa à

subscrição e integralização de aumento do capital  social da Codemig, mediante a

emissão  de  novas  ações  ordinárias  nominativas  no  valor  de  R$171.890.588,33,

correspondente ao valor do imóvel. Segundo o governador, essa alienação permitiria



1479
____________________________________________________________________________

à  Codemig  a  abertura  de  lastros  garantidores  suficientes  para  assegurar

eficientemente  operações  financeiras  que  incrementem  o  desenvolvimento

econômico do Estado.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  óbice  à  tramitação  da

matéria. Apresentou, entretanto, a Emenda nº 1, que corrigiu erro material na área do

imóvel.

Já  esta  comissão,  ao  analisar  a  matéria,  destacou  que  o  diretor-presidente  da

Codemig, em correspondência inclusa na mensagem, afirmou que ficaria assegurado

à companhia e ao Estado o direito de recompra do imóvel em eventuais operações

financeiras  que  o  envolvessem.  Julgou  adequado  incluir  tal  previsão no  texto  do

projeto,  para  sustentação  legal  do  acertado  na  esfera  administrativa,  devido  a

características  próprias  da  Estação  da  Cultura,  edificada  no  imóvel,  importante

equipamento para a política pública de cultura. Para tanto, apresentou a Emenda nº

2.

A Emenda nº 3, apresentada em Plenário, objeto deste parecer, visa a conceder o

prazo de cento e oitenta dias para entrada em vigor de lei decorrente do projeto, que,

como visto, tem por objetivo fortalecer o balanço da Codemig por meio do aumento

de seu patrimônio, favorecendo a realização de operações financeiras. A Codemig

tem por finalidade apoiar o desenvolvimento do Estado, atuando em diversas áreas,

como mineração, turismo e infraestrutura. Considerando a grande demanda de Minas

Gerais  por  investimentos  em  todos  esses  setores,  a  conjuntura  econômica

desfavorável no país e o potencial de contribuição da Codemig para a superação

desse contexto, não parece adequado dilatar o prazo para a entrada em vigor de lei

decorrente do projeto.

Conclusão

Somos pela rejeição da Emenda nº 3 ao Projeto de Lei nº 1.266/2015, apresentada

em Plenário.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2015.

Tiago Ulisses,  presidente  e relator  – Thiago Cota  – Vanderlei  Miranda – Durval

Ângelo – Gustavo Corrêa (voto contrário).
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO PRESIDENTE

– O presidente despachou, em 18/6/2015, a seguinte comunicação:

Do deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento da Sra. Sebastiana Alves

de Mendonça, ocorrido em 16/6/2015, em Lagoa da Prata. (– 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 os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/5/2015, em Santa Juliana, que

resultou na apreensão de duas adolescentes e de drogas e na prisão de três pessoas

(Requerimento nº 741/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª

Companhia Independente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/5/2015,

em  Frutal,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas  e  na  prisão  de  cinco  pessoas

(Requerimento nº 765/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em

5/5/2015, em Uberlândia, que resultou na apreensão de armas de fogo, balança de

precisão e drogas e na detenção de uma pessoa (Requerimento nº  766/2015, do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 7º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/5/2015, em Dores do Indaiá, que

resultou na apreensão de drogas e quantia em dinheiro e na prisão de três pessoas

(Requerimento nº 767/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Gomes, presidente da Associação Mineira

de Cronistas  Esportivos,  e  com toda a  diretoria  eleita  para  o  período  2015-2016

(Requerimento nº 815/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1º PEL PRP/GER/ 2ª

CIA M ESP,  pela  operação realizada em 7/5/2015,  no  Município  de Igarapé,  que

resultou na localização de laboratório de refino de drogas, na apreensão de drogas e
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de material para a execução da atividade (Requerimento nº 850/2015, do deputado

Sargento Rodrigues);

de congratulações com o Sr. Olavo Machado Júnior, presidente da Fiemg, pelo Dia

da Indústria, em 25 de maio (Requerimento nº 852/2015, do deputado Duarte Bechir);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª, na 3ª, na 4ª, na 5ª e

na 6ª Companhias de Polícia Militar e na Companhia de Policiamento com Cães, pela

atuação na operação realizada em 10/5/2015, em Belo Horizonte, que resultou na

apreensão de cinco tabletes de cocaína e na prisão de uma mulher (Requerimento nº

862/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia de Polícia Civil

de Ouro Preto e na Divisão de Operações Especiais, pelo desempenho na operação

Mercador da Morte, realizada em Ouro Preto e Belo Horizonte, que, em 29/4/2015,

resultou na apreensão de munição e na prisão de três homens (Requerimento nº

863/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/4/2015, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de pinos de cocaína, armas e material para dolagem da droga

e na prisão de três pessoas (Requerimento nº 864/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Cap. PM Alexandro Simião de Oliveira, do 52º BPM/ 3ª

Região da Polícia Militar, pela atuação na operação de cumprimento de mandados de

busca e apreensão, em 22/1/2015, no Distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, que

resultou  na  apreensão  de  materiais  de  procedência  ilícita,  exemplares  da  fauna

silvestre, armas, munição e veículos e na prisão de várias pessoas (Requerimento nº

865/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 10/5/2015, em Belo Horizonte, que

resultou na apreensão de uma pistola que havia sido furtada do deputado Cabo Júlio

em 2010 e na prisão de um homem (Requerimento nº 866/2015, do deputado Cabo

Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 8/5/2015, em Araçuaí, que resultou
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na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e balança de precisão e na prisão de

um homem (Requerimento nº 867/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª

Companhia  Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela

atuação na ocorrência, em 7/5/2015, na Rodovia MG-255, em Frutal, que resultou na

apreensão de 324,5kg de maconha e na prisão de um homem (Requerimento nº

868/2015, do deputado Cabo Júlio).

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  2ª

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, no 40º Batalhão de Polícia Militar

e no Batalhão Rotam da Polícia Militar pela atuação na ocorrência, em 6/5/2015, em

Ribeirão das Neves, que resultou na apreensão de um menor e de drogas, balanças

de precisão, arma de fogo e munição (Requerimento nº 869/2015, do deputado Cabo

Júlio);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão

Rotam da Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar,

pela  atuação  na  ocorrência,  em  12/5/2015,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na

apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de três pessoas (Requerimento

nº 872/2015, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Hospital Márcio Cunha pelos 50 anos de sua fundação e

com a Fundação São Francisco Xavier pelos investimentos realizados nesse hospital

(Requerimento nº 876/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de pesar pelo falecimento do senador Luiz Henrique da Silveira (Requerimento nº

884/2015, da Comissão de Justiça);

de congratulações com o Praia Clube de Uberlândia pelos 80 anos de sua fundação

(Requerimento nº 894/2015, do deputado Felipe Attiê);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 200ª Cia. PM e no 17º

BPM,  pela  atuação  na  operação,  em  13/5/2015,  em  Uberlândia,  que  resultou  na

apreensão  de  mais  de  uma  tonelada  de  maconha  e  uma  balança  de  precisão

(Requerimento nº 895/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  3ª

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
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14/5/2015, em Santa Luzia, que resultou na apreensão de um menor, drogas, material

para dolagem e balança de precisão e na prisão de um homem (Requerimento nº

902/2015, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 2ª Delegacia Regional de

Polícia Civil de Caratinga e na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ipatinga, pela

atuação  conjunta  na  operação  policial  realizada  em  6/5/2015,  em  Caratinga  e

Ipatinga,  que resultou  na  apreensão  de  300kg de  maconha  e  na  prisão de dois

homens (Requerimento nº 903/2015, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais  militares que menciona,  lotados na 127ª  Cia.  PM, pela

atuação  na  ocorrência  policial  realizada  em  14/5/2015,  em  Belo  Horizonte,  que

resultou na apreensão de drogas e objetos de valor (Requerimento nº 920/2015, do

deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais  militares que menciona, lotados no Batalhão

Rotam da Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar,

pela  atuação  na  ocorrência,  em  16/5/2015,  em  Belo  Horizonte,  que  resultou  na

apreensão de um adolescente e de arma, drogas, quantia em dinheiro e munição

(Requerimento nº 921/2015, do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso aos  policiais  civis  que menciona,  lotados  na  Delegacia  de  Furtos  e

Roubos de Sete Lagoas, pelo exemplar desempenho em várias operações policiais

entre maio de 2014 e esta data (Requerimento nº 923/2015, do deputado Sargento

Rodrigues);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itamarandiba  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 1.005/2015, da Comissão de Assuntos Municipais);

de congratulações com a comunidade de Pirapora pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 1.006/2015, da Comissão de Assuntos Municipais).

de congratulações com o Município de Andradas por ter alcançado o 1º lugar no

setor  de ação social  em premiação entregue durante  o  congresso da Associação

Mineira  dos  Municípios  (Requerimento  nº  1.008/2015,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/6/2015

Presidência dos Deputados Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio

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

Fase:  Questões de Ordem – Suspensão e Reabertura da Reunião – Questão de

Ordem; chamada para recomposição de quórum;  existência de número regimental

para a continuação dos trabalhos – Suspensão e Reabertura da Reunião – 2ª Fase:

Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Discussão,  em  1º  turno,  da  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 35/2015; discursos dos deputados Durval Ângelo, Gustavo

Corrêa  e  Sargento  Rodrigues;  encerramento  da  discussão;  votação  nominal  do

Substitutivo  nº  1;  aprovação  –  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.504/2015; discurso do deputado Lafayette de Andrada; apresentação da Emenda nº

1;  encerramento  da  discussão;  requerimento  do  deputado  Vanderlei  Miranda;

deferimento; discursos dos deputados Durval Ângelo, Sargento Rodrigues e Rogério

Correia; requerimento do deputado Gustavo Corrêa; deferimento; leitura da Emenda

nº 1 e do parágrafo único do art. 19 do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno;

votação  nominal  do  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  em  1º  turno,  salvo  emenda  e

destaque; aprovação; votação nominal do parágrafo único do art. 19 do Substitutivo

nº 1 ao vencido em 1º turno; discursos dos deputados Lafayette de Andrada e Durval

Ângelo; rejeição;  anulação da votação; Questão de Ordem; renovação da votação;

rejeição; requerimento deputado Lafayette de Andrada; deferimento; leitura e votação

nominal da Emenda nº 1; rejeição – Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.266/2015;  apresentação  da  Emenda  nº  3;  encerramento  da  discussão;

encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira –

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.660/2015; encerramento da discussão;

discursos dos deputados Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Rogério Correia, Noraldino

Júnior,  Missionário  Marcio  Santiago,  Carlos  Pimenta,  Isauro  Calais  e  Vanderlei

Miranda; votação nominal do Substitutivo nº 1; aprovação – Discussão, em 1º turno,
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do Projeto de Lei Complementar nº 1/2015; requerimento do deputado Fred Costa;

discurso  do  deputado  Fred  Costa;  aprovação  do  requerimento;  verificação  de

votação; rejeição; Questão de Ordem; discurso do deputado Fred Costa; Questão de

Ordem – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes –

Antônio Jorge – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão

– Bosco – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel –

Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon

Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval

Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem –

Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto

Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco –

Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – João

Leite – João Magalhães – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz

Humberto Carneiro – Missionário Marcio Santiago – Noraldino Júnior  – Nozinho –

Paulo Lamac – Professor  Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério

Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Thiago Cota – Tiago Ulisses – Tito

Torres – Tony Carlos – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Adalclever Lopes) – Às 9h8min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

– O deputado Dirceu Ribeiro,  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 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.

Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente, quero deixar registrado que nossa

reunião  foi  aberta  porque  parte  da  oposição  esteve  aqui,  registrou  presença  e

permitiu que a reunião fosse aberta. É bom que já comecemos o dia tratando essa

matéria  desse  jeito,  até  porque  temos  algumas  questões  hoje  que  devem  ser

colocadas de forma muito clara, sob pena de não conseguirmos mais fazer nenhum

tipo de acordo com a base do governo. Queremos deixar registrado nos anais da

Casa que a reunião de hoje foi aberta porque os deputados da oposição se fizeram

presentes e chegaram a um número que permitiu que abríssemos a reunião. Apenas

deixamos isso registrado porque certamente teremos necessidade de fazer acordos

mais adiante.

O deputado Durval Ângelo – Antes disso, solicito questão de ordem, presidente. Eu

só gostaria de registrar que, primeiro, a presença é obrigação de qualquer deputado.

Temos 41 deputados presentes e, para abrir a reunião, precisaríamos de 26. Acho

que  aqui,  na  hora  da  presença,  não  distinguimos  deputados  de  situação  ou  de

oposição, olhamos o interesse do projeto que estiver em jogo. Temos 41 deputados

presentes.  E  digo  mais:  aí  o  deputado  Sargento  Rodrigues  tem  razão,  porque  o

quórum  qualificado  de  uma  PEC  é  de  48  deputados  e  não  temos  o  quórum

qualificado. Mas é bom deixar bem claro que aqui não somos deputados nem de

situação nem de oposição, somos deputados de Minas Gerais.

O  presidente  –  A presidência  agradece  a  presença  de  todos  os  deputados  da

oposição e da situação, e é por esse motivo que vão acontecer a reunião e a votação.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  50  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O deputado  Durval  Ângelo  –  Pela  importância  da  matéria  em  pauta,  solicito  a

recomposição do quórum.

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

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dirceu Ribeiro) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 33 deputados. Portanto, há quórum para

a continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião

O presidente – A presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento Interno,

vai  suspender  a  reunião  por  30  minutos  para  que  se  configure  o  quórum  para

votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Fase

O presidente – Não havendo matéria a ser apreciada nesta fase, a presidência vai

passar  à  2ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  com  a  discussão  e  a  votação  da  matéria

constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente – Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

35/2015,  do  governador  do  Estado,  que  acrescenta  o  §  6º  ao  art.  283-A  da

Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Com a palavra,

para discuti-la, o deputado Durval Ângelo.

O  deputado  Durval  Ângelo*  –  Peço  autorização  para  discutir  daqui  debaixo,  é

possível, Sr. Presidente?

O presidente – Sendo em pé, V. Exa. pode falar.

O deputado Durval Ângelo* – Perfeitamente. Sr. Presidente, esta Assembleia, sob a

presidência de V. Exa. e de toda a Mesa, chega em um momento muito especial,
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vencendo uma etapa que era ansiada por muita gente, que é a votação dos projetos

da educação.  Para  nós,  que somos parlamentares há muito tempo,  que estamos

nessa luta da educação há muito tempo, vemos o coroamento de um trabalho. Como

disse  ontem,  esta  Casa  está  de  parabéns  porque  vai  votar  essas  medidas  da

educação na presidência  de V.  Exa.,  que é  um deputado que tem tido aqui  uma

postura muito firme ao lado da educação e dos professores.

Quero registrar a sensibilidade do governo Pimentel ao dialogar com o sindicato –

esse é um diferencial –, e ainda que essa emenda, como todo o projeto, é uma vitória

de toda a Casa. Situação e oposição estão irmanadas aqui para votar essas medidas.

Hoje, também vamos aproveitar para votar a prorrogação dos contratos dos agentes

penitenciários socioeducativos. É um momento de festa e tem que ser visto assim na

Assembleia Legislativa. É um momento muito significativo, muito especial. Dentro do

esboço maior, essa PEC complementa o projeto da educação, que está sendo votado

em  2º  turno.  Há  uma  consequência  entre  os  dois  para  impedir  até  depois  mal-

entendidos e processos judiciais longos no governo. Então, estamos votando a PEC

primeiro,  porque  ela  é  condição  para  depois  votarmos  o  outro  projeto.  Quero

agradecer o esforço de todos. É bom vermos a Casa com a pauta do bem, votando

coisas boas, votando direitos.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Gustavo Corrêa.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Bom  dia  a  todos.  Cumprimento  o  deputado

Adalclever  Lopes,  presidente  desta  reunião,  demais  parlamentares,  os

telespectadores  da  TV  Assembleia,  as  senhoras  e  os  senhores  das  galerias.

Presidente,  inicio  a  minha  fala  mencionando  duas  palavras  cujos  significados  fiz

questão  de  pesquisar  no  dicionário  Aurélio,  melhor  chamado  na  minha  escola,

naquela época, de pai dos burros. A primeira palavra é divergência, que é definida

pelo Aurélio como diferença de opinião, desentendimento, discordância. A segunda

palavra  que  fiz  questão  de  pesquisar  é  respeito,  que  quer  dizer  consideração,

deferência e reverência. Espero que essas duas palavras vão ao encontro de todos

que aqui estão. Estamos na Casa do povo. Aqui, as divergências sempre existirão e

vão existir. O respeito entre todos os que aqui trabalham é fundamental para a boa

prática da política mineira.
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Quero alertar os senhores e as senhoras e aqueles que não me conhecem. Hoje,

pela internet, é fácil conhecer-me. Presidente, farei um breve histórico: sou neto, com

muito orgulho, de um ex-deputado desta Casa, que foi deputado federal  por  sete

mandatos, e secretário de Educação de Minas Gerais. Grande parte das escolas hoje

existentes são frutos do seu trabalho. Ele foi um secretário que sempre tratou bem

todos os professores, até porque é professor e tem mestrado em vários cursos, várias

áreas. Foi ministro da Justiça, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi presidente

do Tribunal  Superior  Eleitoral.  Ele  sempre me ensinou que,  na  vida,  devemos ter

ética, coerência e transparência.

Desde o meu primeiro mandato – faço aqui um desabafo –, sempre procurei seguir

esses princípios que mencionei. Sempre pautei o meu trabalho na ética, coerência,

transparência e no respeito para com todos os senhores e senhoras. Nunca deixei de

ouvir e aceitar determinadas queixas. Se as acolhi ou não, vai ao encontro do que

acabei de dizer, porque tenho a minha ética e a minha coerência. Nunca subi a esta

tribuna para  fazer  votação  demagoga,  nunca precisei  disso,  até  porque os  meus

eleitores  conhecem  muito  bem  o  meu  trabalho.  Quantas  e  quantas  vezes

determinados parlamentares que hoje são da situação se utilizaram de mecanismos

mais sujos que este parlamentar. Sempre fui transparente, avisei que pediria vista por

vários  motivos.  O  atual  governo  teve  duas  semanas  para  elaborar  o  substitutivo,

sendo que, de segunda-feira até a tarde de ontem, fez mais de três alterações.

Será que eu, um pobre parlamentar,  com a insignificância que tenho, não tenho

condições de analisar com mais calma? Confesso a cada uma das senhoras e dos

senhores que as 12 horas que me foram dadas para vista não me convenceram.

Votarei “sim” para não prejudicar nenhuma das senhoras e dos senhores, mas não

sei se terei a tranquilidade para colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Não estou

convencido de que essa matéria, de que esse substitutivo é o melhor para vocês.

Presidente,  volto  ao  início  da  minha  fala  considerando  que  a  divergência  e  o

respeito devem imperar neste Plenário. Caro presidente, termino fazendo um pedido

a  V.  Exa.  e  ao  deputado  Durval  Ângelo,  líder  de  governo:  informem,  digam  ao

governador  que,  da  oposição,  ele  jamais  terá  o  tratamento  baixo,  ridículo  que

determinados  parlamentares  tiveram  com  os  governos  passados:  subiam  nesta
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tribuna para fazer ofensas pessoais. Estou certo de que seria um pedido do senador

Aécio Neves não irmos para o lado pessoal, mas para divergir em ideias e projetos.

Esse  será  sempre  o  papel  da  oposição.  O  governador  Pimentel  pode  ter

tranquilidade, porque nenhum parlamentar da oposição subirá à tribuna para fazer o

papel  ridículo  que,  no  passado,  outros  fizeram.  Vamos,  sim,  divergir  e  cobrar  do

governador suas promessas de campanha, seus compromissos, para que os mineiros

não sejam prejudicados. Essa será sempre a posição da oposição.

O presidente – Com a palavra, para discutir, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Obrigado, presidente. Como sou regimentalista,

há uma diferença entre encaminhar e discutir. V.  Exa.,  como deputado experiente,

sabe bem disso. Tranquilizo V. Exa., pois utilizaremos o tempo do encaminhamento, e

não da discussão, até porque precisamos votar a matéria.

Primeiro,  quero  cumprimentar  as  senhoras  e  os  senhores  deputados,  os

trabalhadores  em  educação,  que,  mais  uma  vez,  estão  presentes  no  Plenário  –

parabenizo-os  pela  luta,  parabenizo-os  pela  disposição,  parabenizo-os  pela

mobilização  –,  e  os  agentes  penitenciários  e  socioeducativos  que  se  fazem

presentes. Este é um dia muito especial para vocês, pois estão com o emprego numa

situação delicada.

Presidente, ao fazer a discussão da PEC nº 35, que trata da educação em nosso

Estado, gostaria de dizer que, primeiro, estamos coerentes com nossas posições.

Cumprimento o deputado Gustavo Corrêa, que me antecedeu, que, de forma muito

lúcida e muito firme, manteve sua serenidade, sua tranquilidade no pedido de vista.

Esse pedido de vista, deputado Gustavo Corrêa – fiz intervenções na Comissão de

Administração  Pública  –,  permitiu  que  conseguíssemos  fazer  correções

importantíssimas no texto do Projeto nº 1.504, que trará enormes benefícios à vida

dos trabalhadores em educação.

Os  deputados  da  oposição  não  farão  qualquer  tipo  de  encaminhamento  ou

insinuação para dizer que são os autores de benefícios. Nada disso. Ninguém tem

essa pretensão. Um papel importantíssimo do deputado que se encontra na oposição,

num pedido de vista, é pegar o texto e fazer uma leitura, deputado Cristiano Silveira,

fazer uma leitura atenta. O que está em votação? O governo teve tempo suficiente.
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Vi o sacrifício do deputado Agostinho Patrus em conduzir o seu parecer – onde ele

está?  –,  porque  precisava  de  informações  do  governo,  das  Secretarias  de

Planejamento e de Fazenda, que estavam chegando a conta-gotas. Os professores

precisam compreender isso, o abre e fecha da administração pública.

Ontem os professores queriam que votássemos. O professor está no seu papel,

bem como o sindicato, que tem de mobilizar e pressionar. Mas o parlamentar tem de

exercer o seu papel, não apenas de fiscalizar, mas de ler o texto. Não se pode votar a

toque de caixa, sob pena de depois ter de votar outra matéria para corrigir o que foi

votado. Presidente, fazemos aqui esse reparo em relação ao Projeto de Lei nº 1.504.

Gostaria,  presidente,  de  voltar  à proposta  de  emenda à  Constituição,  pois  uma

coisa está ligada à outra. Por isso vamos ao Projeto de Lei nº 1.504 e voltamos à

Proposta de Emenda à Constituição nº 35. Neste momento o deputado João Leite

está me substituindo na Comissão de Segurança Pública, que realiza uma audiência

pública com vários convidados. Não é possível todos nós nos ausentarmos. Pedi ao

deputado  João  Leite  para  permanecer  lá,  para  eu  estar  aqui  e  fazer  o

encaminhamento dessa matéria.

Há preocupação nossa, da oposição, em relação aos designados. Estamos muito

preocupados  com  eles.  São  68  mil  trabalhadores  designados.  Ontem  a  minha

preocupação  aumentou,  quando,  no  encerramento  da  reunião  da  Comissão  de

Segurança Pública, recebemos duas serventuárias da educação, que trabalham há

29  anos  como designadas.  São senhoras  de  idade que  precisam  de amparo.  O

projeto será votado. Não haverá voto contrário. Quem estiver neste Plenário poderá

observar o painel da Assembleia e verificar que não haverá voto contrário. Todos os

votos serão favoráveis.

A situação  de  quem  é concursado é  mais  tranquila,  mais  satisfatória.  Estamos

preocupados com os designados da educação, com esses 68 mil trabalhadores que

estão com data marcada, porque infelizmente o Sr. Dias Toffoli assim encaminhou o

seu parecer, quando relator. Podem tentar dizer o contrário, mas a posição de Dias

Toffoli  foi  essa.  Ele  desencadeou  todo  esse  processo,  em  que  pese  a  lei  ter

conseguido  amparar  mais  de  50  mil  servidores,  aposentados  em  face  da  Lei

Complementar nº 100. Por outro lado, há cerca de 68 mil trabalhadores designados
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na educação. De forma criminosa, o Estado fez com que o contrato fosse renovado

para quem estava há 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25 e, como essas senhoras que encontrei

ontem, 29 anos como designados.

Por mais que alguns militantes do Partido dos Trabalhadores ocupem as galerias

desta Casa para apontar a direção do governo, o problema ocorre desde 1979, como

disse  o  deputado Rogério  Correia  em audiência pública da  Comissão de Direitos

Humanos,  realizada  em  19/12/2012.  Já  fiz  questão  de  fazer  a  leitura  das  notas

taquigráficas  dessa  reunião,  mostrando  o  deputado  Rogério  Correia  dizer  que  o

problema  se  arrasta  desde  1979.  Deputado  Gil  Pereira,  querem  porque  querem

colocar a culpa em determinado governo. (– Manifestação nas galerias.)

O presidente – Peço aos senhores que respeitem o tempo do deputado Sargento

Rodrigues, até por que quanto mais rápido ouvirmos o deputado, com paciência, o

projeto  será  votado,  o  que é  do  interesse de  todos.  Com a palavra,  o  deputado

Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Sr.  presidente, só quero informar aos nossos

visitantes, a todos aqueles que aqui se encontram…

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* – Estamos todos prontos, e sempre

foi nossa luta tentar ajudar os servidores da educação. Votaremos favoravelmente a

esse  projeto,  tenham  essa  tranquilidade,  têm  o  nosso  apoio.  Votaremos

favoravelmente.  Mas  quero  fazer  dois  alertas  importantes  e  fundamentais.  (–

Manifestação das galerias.)

O presidente – Por favor, senhores, o deputado Lafayette de Andrada está fazendo

aparte ao deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  –  Estou  falando  que  votarei

favoravelmente. Serei criticado por isso? (– Manifestação das galerias.)

O  deputado  Sargento  Rodrigues  –  Sr.  presidente,  espero  que  o  tempo  seja

respeitado.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  –  Sr.  presidente,  dizia  que

votaremos  favoravelmente.  Mas  quero  fazer  um  alerta,  que  é  importante.  Não

podemos ter aqui a dicotomia de que por que é do partido A ou B tem de ser vaiado.

Temos de usar  a razão,  a serenidade,  e ela nos diz que essa PEC, fruto de um
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acordo celebrado entre a  categoria  dos  professores e  o atual  governo  de  Minas,

encerra  os  subsídios  e  volta  à  sistemática  anterior.  Entretanto,  essa  PEC  está

mexendo com o art. 283 da Constituição, não está mexendo com o art. 116. O art. 116

permite o retorno dos quinquênios, mas ele não está sendo mexido. Estou fazendo o

alerta  de  que  estamos  votando  uma  PEC  em  atenção  ao  pedido  da  categoria.

Votaremos favoravelmente, mas é importante fazer o alerta de que essa PEC não

trata do art. 116 do ADCT, portanto os quinquênios não estão vigorando novamente. É

o alerta que preciso fazer.

Segundo alerta, e é importantíssimo: terão o nosso voto, terão o nosso apoio, mas

estamos também apresentando uma emenda e pedimos o apoio para os designados.

Está incorporada ao projeto uma emenda que também atende aos designados. Acho

muito justo que votemos favoravelmente a ela.

Muito obrigado pelo aparte, deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Agradeço o aparte de V. Exa. Informo ao público

presente  que,  para  discutir  uma matéria,  o  deputado dispõe de uma hora.  Havia

firmado  compromisso  com  o  presidente  de  que  utilizaria  o  tempo  do

encaminhamento, que é de 10 minutos. Fui interrompido por duas vezes, então não

concluirei o que tenho a dizer nesses 10 minutos.

Pessoal, se não querem que eu discuta por uma hora, deixem-me concluir o que

tenho  a  dizer  em  10  minutos,  encerramos  e  vamos  votar.  Se  continuarem  a

interromper, continuarei  falando por  uma hora, porque tenho disposição para isso,

tranquilamente.

O presidente – A presidência deixa claro ao Plenário  que o deputado Sargento

Rodrigues disporá do tempo necessário para discutir a matéria. Ele está aqui fazendo

a gentileza de usar o tempo do encaminhamento. Peço a compreensão de todos,

pois, para a melhor condução dos trabalhos, é necessário que haja a ajuda de todos

nós, que somos interessados. Em nome do povo de Minas, solicito que deixem o

deputado Sargento Rodrigues concluir sua discussão. Para discutir, continua com a

palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Obrigado, Sr. Presidente. Concluíamos o nosso

raciocínio, quando o deputado Lafayette de Andrada fez um aparte. A nossa maior
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preocupação é o encaminhamento destas duas matérias na Casa: o PL nº 1.504 e a

PEC nº 35 – e especialmente essa última.

A PEC nº 35 nos traz a possibilidade de solucionar um enorme problema relativo

aos  68  mil  designados  da  educação.  Eu  falei  da  nossa  preocupação  a  alguns

deputados que prestavam atenção ao meu pronunciamento. O concursado tem todos

os seus direitos garantidos em lei, mas os designados não podem ser tratados da

forma como estão sendo tratados. Disse isso agora, na Comissão de Administração

Pública, e repetirei: gostaria de ver o Partido dos Trabalhadores empenhado nessa

causa,  defendendo  os  trabalhadores  designados  da  educação.  Se a  bandeira  do

partido é essa, se a sua origem partidária é ir às portas de fábricas para defender

trabalhador, por que não defender os trabalhadores designados? Esse é o meu apelo.

Fico feliz porque o meu partido, o PDT, em Brasília tem votado de forma consciente

e em favor dos trabalhadores; tem votado contra a retirada de seus direitos. Os 19

deputados do PDT no plano nacional têm tido uma postura impecável em defesa dos

trabalhadores, e é uma atitude nessa mesma linha que cobramos do PT. O Partido

dos  Trabalhadores  precisa  ajudar  a  resolver  o  problema  dos  designados.  Seus

deputados não podem dizer que pertencem ao PT, mas não estão movendo uma

palha  em  favor  dos  trabalhadores.  É  preciso  que  o  Partido  dos  Trabalhadores

defenda  os  designados,  apresente  propostas  que  os  favoreçam.  Os  68  mil

designados  estão  com  a  guilhotina  no  pescoço,  ameaçados  de  demissão.  Há

senhoras  que,  há  29  anos,  trabalham  como  designadas  na  educação,  então  é

covardia colocá-las para fora, deixá-las com uma mão na frente e outra atrás. Apelo

ao deputado Rogério Correia, do PT, líder do bloco, e ao deputado Durval Ângelo, do

PT,  líder  de  governo,  para  que  busquemos  uma  solução  que  ampare  esses

trabalhadores.

Apresentei  uma emenda ao Projeto nº 1.504,  para minimamente amparar  esses

trabalhadores, que era o pagamento correspondente a uma remuneração do servidor

a  cada  ano  trabalhado  em  caso  de  seu  desligamento.  Mas,  infelizmente,  essa

emenda foi derrotada pela base de governo.

Deixo aqui registrada, deputado Gustavo Corrêa – acho que V. Exa. não abordou

esse  problema  –,  uma  questão,  para  que  fique  gravada  nos  anais  desta  Casa.
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Disseram  que  a  oposição  foi  atacada,  ontem,  ao  falar  que  não  havia  outra

preocupação a não ser o pagamento de emenda parlamentar. Mas, durante 12 anos,

essa foi a prática da oposição e hoje atual base de governo. Portanto, não venham

dizer que a oposição hoje faz isso e que, no passado, não fazia. Que quem achar que

o que digo é mentira venha a esta tribuna discordar das minhas palavras. Pode vir

aqui, deputado Carlos Pimenta, e desmentir minha fala, pois não tenho preocupação

alguma. Disse e vou repetir  desta  tribuna:  por  mim, acabava-se essa espécie  de

emenda  parlamentar;  sou favorável  a  que  se  acabe  com a  emenda  parlamentar,

exatamente para que, depois, não fique um deputado tentando dizer isso ou aquilo.

Mas, no passado, nos 12 anos do governo anterior, essa foi a prática dos deputados

que hoje compõem a base de governo.

Presidente, declaro o meu voto favorável, mas fazendo o mesmo registro feito pelo

deputado Lafayette de Andrada: há um erro na PEC nº 35, e a ele me referi ontem.

Os trabalhadores da educação serão prejudicados na questão de quinquênio, pois

não  está  sendo  alterado  o  art.  116  dos  Atos  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias. Isso lhes trará prejuízo.

Porém, se os deputados da oposição votarem contra a PEC, vão dizer que estão

contrários à educação. Não faremos isso, vamos votar favoravelmente, mas deixando

registrado que há prejuízo para os trabalhadores da educação em relação ao lapso

temporal 2003, 2010 e 2015. Vamos sentir isso na prática, porque eles vão retornar

aqui:  “Deputado, não estão contando os meus quinquênios;  deputado,  retiraram o

meu trintenário”. Vamos viver isso na prática. Nosso encaminhamento é favorável,

presidente.

O  presidente  –  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A

presidência  lembra  ao  Plenário  que  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  será

aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.
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– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira

– Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor

Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Durval  Ângelo – Elismar Prado – Emidinho

Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa

Teixeira  –  Geraldo  Pimenta  –  Gil  Pereira  –  Glaycon Franco –  Gustavo  Corrêa  –

Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa –

Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João  Magalhães  –  Lafayette  de

Andrada  –  Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Leonídio  Bouças  –  Luiz  Humberto

Carneiro – Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Paulo Lamac – Professor Neivaldo –

Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento

Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

O deputado Nozinho – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O presidente  –  Está  computado.  Votaram  “sim”  62  deputados.  Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovada, em 1º turno, a

Proposta de  Emenda à Constituição nº  35/2015 na forma do Substitutivo  nº  1.  À

Comissão Especial.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.504/2015, do governador do Estado,

que  dispõe  sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  dos  profissionais  da

Educação Básica do Poder Executivo que especifica, altera a estrutura da carreira de

Professor  da  Educação  Básica  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de

Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discutir, o deputado Lafayette de Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  –  Sr.  Presidente,  Srs.  deputados,  prezados

servidores da educação que aqui estão. Em nome da liderança do bloco, estamos

orientando  o  voto  favorável  ao  projeto.  Acreditamos,  todavia,  que  o  projeto  está

incompleto. Alguns avanços foram conquistados. Entretanto, não condiz com a fala do
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Sr.  governador  durante  a  campanha  eleitoral,  temos  de  admitir.  Aquilo  que  foi

prometido,  as  intenções do governador  não foram atendidas.  Estamos  orientando

favoravelmente a votação do projeto, mas estamos fazendo aqui algumas avaliações,

porque a transparência e a discussão das ideias são importantes e é preciso que

sejam ditas.

Durante a campanha eleitoral, houve um conjunto de compromissos, um conjunto

de promessas feitas pelo governo atual,  aquele que ganhou as eleições.  Tenho a

convicção  de  que  grande  parte  da  categoria  que  está  aqui  presente  votou  no

governador  em  função  das  promessas  e  dos  compromissos  que  foram  feitos.

Obviamente que sim. O que queremos observar é que os compromissos feitos, em

seu conjunto, não estão atendidos nesse projeto. Isso tem que ficar claro. O governo

tem suas razões, alegando falta de recursos, como fizeram os governos anteriores.

Mas o fato é que os compromissos assumidos não estão integralmente conquistados

nesse projeto. O que está sendo dado, na prática, é um abono de R$190,00. Essa

não foi a promessa. A promessa era o piso nacional.  O que está aqui no projeto,

temos que ser claros, é um abono de R$190,00, com a promessa do piso em 2018.

Estou falando o que diz o projeto. Ele diz que será concedido um abono de R$190,00

e que o piso será incorporado em 2018. Esse é o texto do projeto.

Estou dizendo o que estamos votando aqui, não estou dizendo que está errado ou

que está certo. Estou dizendo isso para amanhã não falarmos que fomos enganados.

A promessa era uma, mas o texto que vamos votar – e vamos votá-lo favoravelmente

– não é aquilo que foi prometido. É isso que quero esclarecer. É isso que quero deixar

muito claro. O que estamos votando aqui é um abono de R$190,00, que não entra no

salário efetivo, que não conta para férias, não conta para quinquênio, é um abono de

R$190,00. E a promessa real do piso incorporado no vencimento, de acordo com o

que  estamos  votando  aqui,  só  vai  vigorar  em  2018.  É  isso  que  estou  dizendo.

Votaremos favoravelmente, mas o que estamos votando não é o que foi prometido. O

que foi prometido era o piso a partir de agora, mas isso não está sendo concedido. O

que está sendo dado é um abono de R$190,00, que não será incorporado no projeto.

Em função disso, estamos apresentando uma emenda que é inteiramente coerente

e que vai ao encontro do que a categoria deseja e sempre quis. A nossa emenda é
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que esse piso de R$190,00 seja incorporado efetivamente aos vencimentos. Se tem o

recurso para pagar o piso, por que é que não podem pagar esse mesmo piso dentro

do vencimento? Essa é a nossa emenda. Acho que estamos indo de acordo com o

que vocês sempre quiseram, com a luta de vocês,  com aquilo  que o governador

prometeu. Essa é a linha.

Volto a insistir: votaremos favoravelmente. Estamos com vocês. Todos nós temos

filhos, somos parentes de algum professor, de algum servidor da educação, portanto

todos  nós  queremos  ajudar.  Sabemos  da  dificuldade  que  os  governos  anteriores

tiveram, bem como o governo atual, mas, se tem dinheiro para pagar R$190,00 de

abono, por que não incorporam isso ao vencimento? É essa a indagação. E é nesse

sentido que estamos apresentando uma emenda. Temos certeza de que, contando

com  a  sensibilidade  dos  deputados,  essa  emenda  será  votada  favoravelmente,

porque não há razão para  não votá-la  assim.  É isso  que quero  trazer.  Esse é  o

esclarecimento. É isso que queremos dizer. Contem conosco. Estamos juntos, mas

vamos fazer o correto, vamos fazer o que é justo, vamos fazer o que é direito.

Se é para fazer o que foi prometido, que seja dado o piso nacional, que será usado

como referência. Houve um grande acordo, houve um grande clamor da categoria

dos  servidores  da  educação.  Esse piso  foi  implantado  no governo Lula,  e  agora

temos aqui em Minas Gerais um governo do PT, mesmo partido do Lula e da Dilma,

então nada mais natural que igualar o piso. E é exatamente esse o clamor.  O.k.,

vamos igualar,  mas não por abono.  Abono não é piso, abono é abono.  A própria

palavra  fala.  Abono  não  conta  para  13º,  não  conta  para  férias,  não  conta  para

aposentadoria.  Vai  ser  incorporado  em  2018.  Não,  não,  não,  não,  não.  Estamos

votando aqui uma promessa para 2018? Não é esse o acordo. Portanto, deputados,

servidores da educação que estão nos ouvindo em toda Minas Gerais, contem com

nosso voto, contem com o voto do nosso bloco, dos partidos de oposição. Queremos

ver a educação melhor no Estado de Minas Gerais. Vocês terão nosso voto favorável.

Mas acho que, para efetivamente ser cumprida a promessa do governador, para que

efetivamente  se  cumpra  o  que  está  sendo  divulgado  na  propaganda  oficial  do

governo, não podemos votar o abono, mas o piso. A propaganda oficial do governo

não  está  falando  em  abono,  está  falando  em  conquistas,  e  a  conquista  maior,
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segundo  a  propaganda  oficial,  é  que  efetivamente  será  pago  aos  servidores  da

educação o piso. Não é esse o texto do projeto. O texto do projeto oferece um abono

de R$190,00 e o piso em 2018. Esse é o texto. Vamos votar favoravelmente ao texto.

Contem conosco. Mas estamos apresentando uma emenda que traz o abono para

efetivamente  ser  incorporado  desde  já.  Esse  é  o  ponto.  O  abono  tem  de  ser

incorporado ao projeto e, nessa linha, estamos apresentando uma emenda. Para isso

queremos contar com o voto favorável de todos os senhores deputados que estão

aqui.

Presidente, eram essas as minhas palavras,  era esse o esclarecimento,  e peço

destaque para a emenda.

O presidente – Não há outros oradores inscritos.

– Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2015

Suprimam-se os arts. 8° e 11 e as tabelas constantes dos itens V.1 e V.2 do Anexo

V a que se refere o art. 9° do vencido e dê-se ao art. 9° a seguinte redação:

“Art.  9°  –  As  tabelas  de  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo são as constantes no item V.3 do Anexo V, com

vigência a partir da data de publicação desta lei.

Parágrafo único – Aplica-se aos pensionistas e servidores inativos que fizerem jus à

paridade o disposto neste artigo.”.

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada

O presidente – Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao  projeto  uma  emenda  do  deputado

Lafayette de Andrada, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento Interno, será submetida a votação independentemente de parecer.

Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Vanderlei  Miranda,  em  que  solicita  a

votação destacada do parágrafo único do art. 19 do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do

art.  232  do  Regimento  Interno.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

deputado Durval Ângelo.
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O deputado  Durval  Ângelo*  –  Sr.  Presidente,  acho  que  estamos  avançando  e

vencendo  mais  uma  etapa.  Eu  só  gostaria  de  fazer  à  base  do  governo  uma

orientação de voto. Vamos votar agora em três momentos. Primeiro, vamos votar o

substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.504,  o  projeto  da  redenção e  da  salvação da

educação  em  Minas  Gerais.  Como  já  foi  expresso  pelo  deputado  Lafayette  de

Andrada, acho que todos nós votaremos “sim” na primeira votação. Votaremos pela

educação em Minas. Depois disso, teremos uma segunda votação. Como líder do

governo, fiz um destaque ao parágrafo único do art. 19 e estou fazendo a orientação

para votarmos “não”  nesse destaque.  A terceira e última votação é a votação da

emenda  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  para  a  qual  também  estou  pedindo

votarem “não” porque, se Fernando Pimentel não cumpriu todos os compromissos de

campanha  no  início  do  seu  governo,  foi  até  pela  situação  do  Estado.  Muito  nos

sensibilizou ontem a fala do deputado Felipe Attiê, um deputado que respeito muito e

sempre tenho dito isso a ele. Ele falou das dificuldades das finanças públicas em

geral. Então, deputado Felipe Attiê, podemos ver como o governador está fazendo um

esforço muito grande para cumprir o que prometeu, diante do quadro das dificuldades

que  se  apresentou  antes.  Então,  minha  orientação  como  líder  do  governo  é  a

seguinte: primeira votação, “sim”, pela salvação da educação; no destaque, “não”; e

na emenda, “não”. Muito obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento

Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente, no momento só vou fazer 5 minutos

de encaminhamento. Serei muito rápido. Vou falar da nossa felicidade em poder votar

esta matéria e chegar a um final feliz para os trabalhadores em educação.

Discordo do ilustre deputado Durval Ângelo, até porque a emenda apresentada, que

altera o art. 19, parágrafo único, citada pelo deputado Durval Ângelo, diz que, para

aplicação  do  disposto  no  caput,  considera-se  o  ingresso  na  carreira,  a  partir  de

1º/1/2006,  para  os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  das

carreiras  de  técnico  em  educação  e  assistente  técnico  em  educação  básica.

Presidente, é bom que os deputados da oposição saibam que essa emenda está

assinada pelos deputados Rogério Correia, Professor Neivaldo e pelo presidente da
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Comissão de Administração Pública, deputado João Magalhães. Referida emenda foi

sugerida pela presidente do Sind-UTE, pela Sra. Beatriz Cerqueira. Portanto, peço

vênia ao líder do bloco, deputado Gustavo Corrêa, para orientar a votação no nosso

encaminhamento. Votaremos favoravelmente à referida emenda.

Por se tratar de uma emenda oriunda do próprio Sind-UTE e assinada pelo líder do

bloco da Casa, ou seja, pelo deputado Rogério Correia, e pelos deputados Professor

Neivaldo e João Magalhães,  não é possível  que a base de governo não tenha a

sensibilidade  necessária  para  votar  algo  que  é  a  defesa  dos  trabalhadores  em

educação.

Portanto,  peço  vênia  aos  meus  líderes,  deputado  Gustavo  Corrêa  e  deputado

Gustavo Valadares, para dizer que o nosso encaminhamento será favorável, isto é, a

favor dos trabalhadores da educação. Os deputados da base de governo certamente

entenderão que uma emenda como essa, assinada pelo líder do bloco, assinada pelo

presidente  da  comissão  e  assinada  pelo  deputado  Professor  Neivaldo,  merece  a

nossa atenção, o nosso respeito, e o nosso voto “sim”. Somos favoráveis a ela.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério

Correia.

O deputado Rogério Correia – Serei breve. Não poderia deixar, em nome do Bloco

Minas  Melhor,  de  fazer  o  meu  encaminhamento  favorável  ao  projeto  de  lei  em

questão.  Existe um ditado que diz:  o  que é do homem o bicho não come. Estou

falando dessa vitória dos professores e das professoras que há anos vêm lutando

para obter o piso salarial na jornada de 24 horas. Essa jornada e esse piso agora

serão agregados a todos os trabalhadores da educação de Minas Gerais: professores

designados, professores ex-Lei 100, professores concursados, técnicos, auxiliares de

serviço e aposentados. Todos contarão com essa vitória do piso na jornada de 24

horas. Uma vitória que veio com muita luta. Aliás, a maior luta que tivemos foi a maior

greve da história que Minas Gerais já teve, de 112 dias.

Portanto, hoje podemos dizer que esta é a vitória dos professores e professoras, e

não a vitória de um partido político ou de um deputado sozinho, mas a vitória do

conjunto de uma luta muito grande. Essa vitória está personificada no Sind-UTE, ao

longo de todo esse período em que ele resistiu a um procedimento equivocado da
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educação. Mas agora estamos dando passos largos para construir um outro modelo

educacional  em  Minas,  cujo  fundamento  é  o  respeito  ao  servidor  público.  Assim

sendo,  mais  uma  vez,  rendo  homenagens  ao  Sind-UTE  na  pessoa  da  sua

coordenadora, a Profa. Beatriz Cerqueira, por ter conduzido essa vitória que estamos

obtendo até agora. Parabéns.

É bom que essa votação seja feita por unanimidade dos deputados e deputadas

desta Casa,  porque isso vai  consolidar  uma vitória  maciça dos professores deste

Estado. Parabéns. Vamos votar favorável, evidentemente.

O deputado Gustavo Corrêa – Sr. Presidente, eu não vou encaminhar. Não tomarei

o  tempo  dos  parlamentares.  Apenas  solicito  a  V.  Exa.  que  faça  a  leitura  dos

destaques e de cada emenda, mencionando seus respectivos autores.

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

leitura da emenda e do destaque

O secretário (deputado Ivair Nogueira) – (– Lê a Emenda nº 1, publicada nesta ata,

e o parágrafo único do art. 19 do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, publicado

na edição do dia 18/6/2015.).

O  presidente  –  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda e destaque.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira

– Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas

Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista – Durval Ângelo – Elismar Prado –

Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Fred Costa –

Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – Hely Tarqüínio – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa –



1503
____________________________________________________________________________

Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João  Magalhães  –  Lafayette  de

Andrada  –  Leandro  Genaro  –  Léo  Portela  –  Leonídio  Bouças  –  Luiz  Humberto

Carneiro – Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Ricardo

Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis – Sargento Rodrigues –

Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda –

Wander Borges.

O deputado Duarte Bechir – Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Professor Neivaldo – Voto “sim”, Sr. Presidente.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 64 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda e destaque. Votação do

parágrafo único do art. 19 do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada*  –  Sr.  Presidente,  em  30  segundos.  Esse

destaque é a emenda do deputado Rogério Correia. Na prática ele trata do art. 19.

Essa emenda foi feita por solicitação do Sind-UTE. Ela trata do seguinte: para fins de

promoção, após o estágio probatório. O texto do governo quer apenas que passe a

contar  a  partir  de  2008  o  estágio  probatório  para  fins  de  promoção.  A emenda

solicitada pelo Sind-UTE e apresentada pelo deputado Rogério Correia quer que haja

a promoção a partir  de 2006, o estágio probatório a partir  de 2006, ou seja, para

contar a primeira promoção a partir do estágio probatório. Então somos favoráveis à

emenda do deputado Rogério Correia, trazendo para 2006 o velocímetro, vamos dizer

assim. O taxímetro começa a girar a partir de 2006 para a contagem de promoção, a

partir do estágio probatório. O governo quer que seja 2008. A emenda do deputado

Rogério Correia atende aos anseios dos servidores. Votaremos favoravelmente a ela.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Durval

Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* – Primeiro, quero deixar bem claro que essa emenda

não envolve nenhum professor.  Os professores não estão nessa emenda. São os

ATEs das superintendências regionais de ensino. A pessoa tem que saber o que está

fazendo. O governo não fez o cálculo financeiro. Isso seria apenas para a primeira

promoção. Como não há esse cálculo, estou encaminhando a base de governo para

votar contra.
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O presidente – Em votação, o parágrafo único do art. 19 do Substitutivo nº 1 ao

vencido em 1º turno.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta –

Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Fabiano Tolentino – Felipe Attiê – Gil Pereira –

Gustavo  Corrêa  –  Gustavo  Valadares  –  Ione  Pinheiro  –  Iran  Barbosa  –  João

Magalhães – Lafayette de Andrada – Leandro Genaro – Luiz Humberto Carneiro –

Noraldino Júnior – Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Tito Torres.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco

– Cabo Júlio – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano

Silveira – Cristina Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire –

Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fred Costa –

Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Inácio Franco

– Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Alberto – Léo Portela – Leonídio Bouças –

Marcio Santiago – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O deputado Arnaldo Silva – Presidente, votei primeiro acompanhando a base, mas,

tendo em  vista  o voto do  deputado Rogério  Correia,  vou  acompanhá-lo,  portanto

quero retificar meu voto para “sim”.

O deputado Léo Portela – Presidente, da mesma forma, peço retificação do meu

voto e também vou acompanhar o líder deputado Rogério Correia. Meu voto é “sim”.

O deputado Noraldino Júnior – Pela ordem, presidente. Acompanhando também o

voto do deputado Rogério Correia, voto “sim”. Estou retificando meu voto.

O deputado Emidinho Madeira – Sr.  Presidente, eu também havia votado “não”,

mas quero votar “sim”. Também vou acompanhar o Rogério.

O presidente – Tendo em vista o grande número de pedidos de retificação de votos,

a presidência torna a votação sem efeito.

Questão de Ordem

O deputado Durval Ângelo – Sr. Presidente, não existe renovação de votação.

O presidente – Como há muitos pedidos de retificação, a presidência vai renovar a
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votação. Em votação, o parágrafo único do art. 19 do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta –

Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Fabiano Tolentino – Felipe Attiê – Gil Pereira –

Gustavo  Corrêa  –  Gustavo  Valadares  –  Ione  Pinheiro  –  Iran  Barbosa  –  João

Magalhães – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro – Rosângela Reis –

Sargento Rodrigues – Tito Torres – Wander Borges.

– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco – Cabo Júlio –

Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina

Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor  Jean Freire – Durval  Ângelo –

Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Fred Costa – Geisa Teixeira –

Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Hely Tarqüínio – Isauro Calais – Ivair Nogueira –

João Alberto – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago – Noraldino Júnior –

Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério Correia – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O presidente – Votaram “sim” 20 deputados.  Votaram “não”  39 deputados. Está

rejeitado  o parágrafo único do art. 19 do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno.

Votação da Emenda nº 1.

O deputado Lafayette de Andrada – Solicito a leitura da emenda.

O presidente – É regimental. A emenda já foi lida, mas solicitarei ao deputado Ivair

Nogueira,  abrindo  uma exceção,  que  a  leia  novamente.  A presidência  solicita  ao

secretário que proceda à leitura da Emenda nº 1.

O secretário – (– Lê a Emenda nº 1, publicada nesta ata.).

O presidente – Em votação, a Emenda nº 1.

– Registram “sim”:

Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Bonifácio Mourão – Carlos Pimenta –

Dalmo Ribeiro Silva – Dilzon Melo – Felipe Attiê – Gil Pereira – Gustavo Corrêa –

Gustavo Valadares – Ione Pinheiro – Lafayette de Andrada – Luiz Humberto Carneiro

– Roberto Andrade – Sargento Rodrigues – Tito Torres.
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– Registram “não”:

Agostinho Patrus Filho – Antonio Lerin – Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bosco

– Cabo Júlio  – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel  – Celise Laviola – Cristina

Corrêa – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor Wilson Batista

– Durval Ângelo – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano Tolentino – Fábio

Cherem – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon Franco – Hely

Tarqüínio – Inácio Franco – Iran Barbosa – Ivair  Nogueira – João Alberto – João

Magalhães – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Marcio Santiago –

Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac – Professor Neivaldo – Ricardo Faria –

Rogério Correia – Rosângela Reis – Tiago Ulisses – Tony Carlos – Ulysses Gomes –

Vanderlei Miranda – Wander Borges.

O deputado Cristiano Silveira – Sr. presidente, meu voto é “não”.

O presidente – Está computado. Votaram “sim” 16 deputados. Votaram “não” 46

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 1.504/2015 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno,

exceto o parágrafo único do art. 19 do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.266/2015, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  alienar  à  Companhia  de  Desenvolvimento

Econômico de Minas Gerais – Codemig – 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, e com a Emenda nº 2, que apresenta.

Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos.

– Vem à Mesa:

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.266/2015

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art.  3º  –  Esta  lei  entra  em  vigor  cento  e  oitenta  dias  após  a  data  de  sua

publicação.”.

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2015.

Gustavo Valadares
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O presidente – Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo

Valadares, que recebeu o nº  3,  e,  nos termos do § 2º  do art.  188 do Regimento

Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.660/2015, do governador do Estado,

que altera a Lei nº 18.185, de 4/6/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo

determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresenta. As Comissões de Administração Pública, de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  informa  ao  Plenário  que  o  substitutivo

encaminhado  pelo  governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  27/2015,

publicada em 4/6/2015, foi incorporado ao parecer da Comissão de Justiça e será

arquivado nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues – Obrigado, presidente. Ao encaminhar o Projeto

nº 1.660, para o qual, desde 2013, trabalhamos muito para que se tornasse realidade,

cumprimento todos os agentes penitenciários e socioeducativos. Na pessoa do Sr.

Ronan, parabenizo a todos pela perseverança, pela firmeza e, acima de tudo, pela

mobilização que foi feita.

Novamente cumprimento os agentes penitenciários e socioeducativos, que estão

nessa luta desde 2013, quando apresentamos aqui o Projeto de Lei nº 4.170. Naquele

momento,  fomos  procurados  por  um  grupo  de  agentes  penitenciários

socioeducativos, capitaneados pelo Ronan, que esteve aqui na Assembleia, todos os

dias, acompanhando a tramitação do Projeto de Lei nº 4.170. De lá para cá, foram

várias  audiências  públicas,  várias  intervenções  para  que  pudéssemos  mostrar  ao

governo essa necessidade.  Vocês são testemunha de que tentamos aprovar essa

matéria  na  Casa,  no  ano  passado.  Conseguimos  levá-la  ao  2º  turno,  mas,
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infelizmente,  a  atual  base,  especialmente  os  deputados  do  PT e  do  PMDB,  não

permitiram que ela fosse aprovada. No entanto, não desistimos, continuamos a nossa

luta para que pudéssemos tornar este momento uma realidade.

Depois que apresentamos o Projeto de Lei nº 4.170 – ele foi votado em 1º turno,

passou na Comissão em 2º turno e veio para o Plenário, onde tentamos aprová-lo,

mas não conseguimos –, não desistimos. Naquele momento, desta mesma tribuna,

disse  aos  deputados  Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo,  que  insistiam  em  fazer

obstrução à matéria, que esse projeto de lei não resolve o problema de um governo,

mas um problema do Estado. Por que Estado? Temos a Secretaria de Estado de

Defesa Social, a qual a Subsecretaria de Administração Prisional está subordinada, e

um sistema penitenciário socioeducativo que necessita da aprovação dessa matéria.

Insistentemente, tentamos sensibilizá-los, mas não conseguimos. Ao retornar, nesta

legislatura, apresentei o Projeto de Lei nº 840, e continuamos a bater na mesma tecla:

fizemos  uma  audiência  pública  neste  Plenário,  com  a  participação  de  quase  mil

agentes penitenciários e socioeducativos, para pedir a aprovação dessa matéria.

Eles  conhecem  a  nossa  luta  e  a  própria  luta  que  desencadearam,  porque

acompanharam tudo desde o primeiro momento. Após a audiência pública, deputado

Celinho do Sinttrocel, pedimos uma reunião com o secretário Bernardo Santana, a

quem levamos a cópia  do  Projeto de Lei  nº  840.  Dissemos-lhe:  “Secretário,  se o

senhor não pedir  ao governo para encaminhar um projeto à Assembleia ou apoiar

essa matéria, cerca de 6 mil agentes penitenciários e agentes socioeducativos serão

demitidos, o que traria, na prática, um prejuízo imenso para o sistema de segurança

pública, que ficaria fragilizado. Seriam demitidos, por força da Lei nº 18.185, de 2009,

6 mil agentes penitenciários e agentes socioeducativos de uma só vez. Com essas

demissões, haveria um caos no sistema prisional. Mesmo que fossem contratados

imediatamente 6 mil novos agentes, o sistema estaria fragilizado, porque os novos

agentes não teriam nenhuma experiência, não teriam maldade, não conheceriam o

cárcere,  não  saberiam  lidar  com  os  presos  no  dia  a  dia,  não  teriam  experiência

necessária  para  conduzir  cadeias,  penitenciárias.  Com  certeza,  haveria  uma

fragilização do sistema prisional, justamente num momento em que as prisões estão

cada vez mais lotadas.”
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Portanto,  vocês  devem  comemorar  muito  o  dia  de  hoje.  Estamos  aprovando  o

projeto em 1º turno. Na semana que vem, se Deus permitir,  vamos votá-lo em 2º

turno, em definitivo. Deputado Durval Ângelo, na próxima terça-feira viremos aqui. Se

conseguirmos quórum, poderemos votar o projeto amanhã, mas acredito que o mais

certo é conseguirmos quórum na terça-feira. Deputado Durval Ângelo, V. Exa. faz a

mobilização  da  base  de  governo.  A  oposição  está  orientada  por  mim  a  votar

favoravelmente  a  essa  matéria;  vai  comparecer  a  este  Plenário  para  votá-la  em

definitivo.

Parabéns aos agentes penitenciários e aos agentes socioeducativos. Cumprimento

o  secretário  Bernardo Santana,  que,  ao  nos  receber  com um  grupo  de agentes,

entendeu que o projeto era bom e deveria ser acolhido.  Parabéns, vamos à luta,

vocês  estão  no  caminho  certo.  Quando  somos  coerentes  naquilo  que  fazemos,

independentemente de governo, independentemente de estarmos na oposição ou na

situação, o interesse da coletividade sempre permeará a visão, a atuação e a vida

cotidiana de cada parlamentar. Por isso estamos aqui hoje dizendo que o projeto que

chegou em 1º turno vai atendê-los imediatamente. Mantivemos a coerência, desde

2013, no governo passado, e agora permanecemos firmes na luta. Parabéns, vamos

à luta, que Deus os abençoe. Obrigado.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* – Presidente, quero saudar os agentes contratados e os do

concurso que está parado, ou seja, o concurso de 2013. Faço essa saudação porque

não são conflitantes entre si. Agradeço ao governador Fernando Pimentel, com quem

estive há cerca de 40 dias e a quem disse: “Governador, há um problema: temos o

primo pobre da segurança pública, que são os agentes penitenciários, os agentes

socioeducativas e os agentes administrativos. Por que primo pobre? Porque são os

últimos a serem ouvidos, os últimos a serem agraciados e não têm lei orgânica até

hoje. Além disso, a partir  do dia 17 de junho vão começar a cair os contratos dos

agentes socioeducativos. O concurso está paralisado. Assim, vai haver um caos no

sistema, porque de junho a fevereiro não haverá ninguém nas cadeias.” O governador

Pimentel disse: “Vamos resolver o problema”.

Fui informado de que essa matéria não pode ser resolvida por projeto de deputado,
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porque é matéria de iniciativa do governo do Estado. O governador, durante aquela

audiência pública, nos orientou a fazer o compromisso do governo. Ele enviaria o

projeto para cá em regime de urgência, para,  de uma vez por todas, honrar uma

turma que está carregando esse sistema nas costas há 20 anos. E carregando nas

costas de uma forma diferente.

O agente contratado, quando levanta o dedo e diz que deseja falar, que tem direito,

escuta como resposta que será demitido. Ele não tem direito a ter direito. Essa é a

regra.  De uma vez por  todas,  o  governador  mandou o  projeto  para  cá.  Estamos

saudando vocês e muitos dos colegas que estão há 15 anos, 20 anos sofrendo. Esse

mérito é de vocês, é da luta de vocês.

Os  colegas  de  2013,  por  mérito  próprio,  passaram  num  concurso  e  continuam

esperando – os do concurso de 2012, que se arrasta há 3 anos. Depois das eleições

de outubro, o governo disse o seguinte: “Está bem, vou nomear alguém que passou

no concurso de 2012, com a condição de começar a demitir os contratados”. E foram

demitidas até meninas contratadas grávidas. Isso é uma covardia. Parabéns a vocês

pelo mérito da mobilização. Os agentes contratados merecem nosso respeito, porque

carregaram na corcunda esses 15 anos, 20 anos de um sistema que era o primo

pobre. Parabéns a vocês!

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério

Correia.

O deputado Rogério Correia – Presidente, serei breve, não gastarei os 5 minutos.

Em primeiro  lugar,  digo  que há um compromisso do governo na continuidade do

concurso de 2013, pois, com certeza, a partir dele novos servidores serão nomeados,

já que essa é a única forma de ingresso na carreira como efetivo, após a Constituição

de 1988.

Em primeiro lugar, agradeço ao líder Durval Ângelo por ter me delegado, em nome

do Bloco Minas Melhor, a função de mediar, tocar e buscar a aprovação do Projeto nº

1.504, relativo aos professores. Com isso obtivemos uma grande vitória. Em nome do

bloco, cumpri a minha função de coordenar o procedimento de apoio à proposição.

Da mesma forma, o Durval designou o deputado Cabo Júlio para coordenar o mesmo

procedimento  com  relação  ao  Projeto  nº  1.660.  O  deputado  Odair  Cunha,  hoje
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secretário de governo, ao fazer a remessa da mensagem do governador no projeto,

fez questão de nela colocar o seguinte: (– Lê:) “Por oportuno, ressalto o empenho e a

diligência do Exmo. Sr. Cabo Júlio, deputado estadual da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais,  figura proeminente, defensora do projeto de lei  em comento, o que

endossa seu manifesto apoio e atuação consertada com o governo”. Essas são as

palavras do secretário Odair Cunha. Cabo Júlio, parabenizo-o pela forma tranquila,

serena e firme com que conduziu, dentro do Bloco Minas Melhor, a nossa aprovação.

Parabéns a todos nós! Parabéns à luta de vocês! Obrigado.

O presidente (o deputado Hely Tarqüínio)  – Com a palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Noraldino Júnior.

O deputado Noraldino Júnior* – Sr. Presidente, parabenizo o governo pela iniciativa,

pelo  reconhecimento  desse  grande  trabalho.  De  público,  faço  um  pedido  de

desculpas a essa classe de agentes prisionais e socioeducativos. Eu não conhecia a

realidade de vocês. Eu achava que era uma classe já atendida, que já tinha os pleitos

atendidos.

Faço uma referência ao deputado Missionário Marcio Santiago. Em nossa primeira

reunião,  V.  Exa. me disse que seu relacionamento com o governo dependeria de

como o governo trataria essa classe. Daí, perguntei ao deputado Missionário como

estaria essa classe. O deputado me mostrou toda a realidade em que eles vivem.

Assim, parabenizo-os por terem eleito o deputado Missionário Marcio Santiago, assim

como  outras  categorias  elegeram  seus  representantes.  Ele  tem  agido  como

formiguinha no gabinete de todos os deputados, para mostrar a vulnerabilidade em

que essa classe se encontra.

Assim,  peço  desculpas  a  todos  vocês  e  os  parabenizo  pela  eleição  de  um

representante que nos dá condição de mostrar o que sofrem, o que passam.

Quero  fazer  um  compromisso  aqui.  A pedido  do  deputado  Missionário  Marcio

Santiago, podem ter este deputado junto à luta de vocês, porque conheço a realidade

de vocês e sei que é necessária a aprovação desse projeto, além de muitas outras

conquistas.  Parabéns  ao  deputado  Missionário  Marcio  Santiago  e  aos  outros

deputados que têm ligação com essa classe, por honrarem o apoio e o voto a essa

categoria. Muito obrigado.
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O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Missionário

Marcio Santiago.

O deputado Missionário Marcio Santiago* – Gostaria de cumprimentar essa classe

de guerreiros  que,  como disse  o nobre  colega  deputado  Cabo Júlio,  carregam o

sistema prisional nas costas e que, há 15 anos, têm sofrido assédio moral. Muitos se

lembram  da  situação  por  que  passaram,  um  contrato  de  seis  meses,  e  eram

pressionados a cometer até abuso nas unidades prisionais.

Cumprimento o governo do Estado pela iniciativa. Sabemos da vulnerabilidade de

todas as unidades prisionais e do déficit de agentes prisionais no Estado.

Gostaria também de pedir ao deputado Durval Ângelo, líder do governo, e ao nosso

governo  que  se  sensibilizem  com  a  causa  do  concurso  de  2013.  Que  haja,  no

mínimo, um cronograma, a ser respeitado. São dois anos. Pedimos isso, porque os

concursados merecem atenção. Muitos estão desempregados, não têm o que fazer

para  sustentar  suas  famílias.  Por  isso  peço-lhes  atenção  especial.  À  porta  da

Assembleia  há alguns  agentes penitenciários  acampados,  precisando de atenção.

Que esse concurso tenha a celeridade necessária e que o próximo tenha as cotas

necessárias, com prova de títulos para os agentes penitenciários contratados. Isso é

mais que merecido e justo.

Deixo aqui os meus parabéns por essa conquista. Que possamos continuar a lutar

por um sistema prisional mais justo nos próximos quatro anos de mandato. Muito

obrigado, presidente.

O presidente –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Carlos

Pimenta.

O deputado Carlos Pimenta* – Presidente, abrimos mão da discussão do projeto

para tornar mais rápida a votação, mas não poderia deixar de usar da palavra nesta

manhã. Vou usá-la para discutir um pouco acerca dos professores e para externar a

minha opinião em relação aos agentes penitenciários.

Estamos aqui diante de três momentos. Primeiro, há a questão da prorrogação por

tempo determinado dos agentes, que, de acordo com a lei, teriam de deixar o cargo

hoje: o governador prorrogou o tempo deles. Segundo, há a questão do concurso.

Quem faz concurso quer e precisa ser empossado no cargo. Senão, para que fazer
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concurso? Como foi dito aqui, o concurso não conflita com a prorrogação do tempo.

Terceiro, é importante que o governo entenda que esse é o primeiro passo que está

sendo dado.

Os agentes trabalham para a segurança do Estado no ambiente mais perigoso que

existe, expõem constantemente sua vida, lidam com bandidos, com criminosos. Mas

observamos  que  não há  sequer  uma lei  orgânica  para  disciplinar  o  trabalho  que

realizam. É um trabalho perigoso, em um ambiente perigoso, e o governo precisa se

esforçar para elaborar a sua lei orgânica, para dar melhores condições salariais e de

trabalho,  porque  eles  fazem  a  defesa  do  que  há  de  mais  importante,  do  que  a

sociedade mais clama hoje, ou seja, segurança pública.

Parabéns  aos  senhores!  Usem  esse  tempo.  Espero  que  muitos  dos  senhores,

senão todos, possam ser reconduzidos. O tempo de experiência dos senhores de

trabalhar  em  presídios  é  precioso.  Gostaria  que  os  agentes,  que  passaram  no

concurso, possam ser empossados e valorizados, porque o povo mineiro tem de dizer

obrigado aos senhores agentes penitenciários. Muito obrigado aos senhores.

O presidente  –  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Isauro

Calais.

O deputado Isauro  Calais  – Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

público presente, funcionários desta Casa, não utilizarei mais que 3 minutos na minha

intervenção.

Tive  oportunidade de ser  o  relator  dessa matéria,  que considero  extremamente

importante para a segurança em Minas Gerais. Quero me dirigir aos Srs. Deputados.

Fui defensor público por 27 anos, militando nas cadeias públicas de Juiz de Fora. Os

deputados de Juiz de Fora, como Lafayette de Andrada, Antônio Jorge, Noraldino

Júnior e Missionário Marcio Santiago conheceram o Presídio de Santa Terezinha, que

era  a  sucursal  do  Inferno.  Militando,  vi  a  Polícia  Militar  dentro  dessas  cadeias

públicas, desses presídios, muitas das vezes tirando homens das ruas, também vi a

Polícia Civil dentro dessas cadeias públicas.

Sr. presidente, considero de suma importância a chegada do agente penitenciário,

do agente de segurança pública no sistema, porque isso realmente deu condição

para as Polícias Civil e Militar estarem nas ruas, trabalhando, cumprindo sua função,
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uma  vez  que  esses  cidadãos  realizam  um  trabalho  heroico  dentro  do  sistema

penitenciário.

Muitas vezes, os contratados tinham contrato de seis meses, renovado por mais

seis meses, e não podiam estudar, não podiam comprar um automóvel, porque não

tinham segurança. Acho que a renovação desse contrato por mais três anos garantirá

a esses profissionais a continuidade desse importante trabalho. Parabéns a vocês por

isso.

Como membro do Bloco Independente,  quero informar  que só um deputado de

nosso  bloco  não  está  presente,  os  outros  estão  aqui  votando  essa  importante

matéria.

O presidente – Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Vanderlei

Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda – Sr.  Presidente, Srs. Deputados e todos os que

acompanham nossos trabalhos das galerias nestes dias, porque não foi só hoje, serei

breve. Este momento é uma oportunidade que tenho de me alegrar principalmente

com  a  categoria  dos  agentes  penitenciários.  O  Ramon  está  ali  e  é  testemunha

daquela  canetada  que  o  ex-secretário  de  Defesa  Social  Maurício  Campos  deu à

época,  colocando  mais  de  300  pais  e  mães  de  família  na  rua.  Uma

irresponsabilidade.  Compramos  uma  briga  nesta  Casa,  e  o  deputado  Sargento

Rodrigues também participou desta discussão à época. O governo teve de retornar

com os mais de 300 agentes penitenciários, porque paramos a Casa em favor da

categoria.

Agora, temos a alegria de ver que, ainda no apagar das luzes, com todo o aperto,

com todo o sufoco, o projeto de prorrogação para garantir o trabalho dos senhores e

das senhoras está sendo votado. Fico muito feliz em poder participar desses dois

momentos. Mas quero participar ainda de um terceiro momento, espero que ainda

consiga  ver  neste  mandato,  que  será  ver  essa  categoria  totalmente  organizada,

protegida e amparada, como deve ser com uma categoria que serve à segurança do

Estado. Muito obrigado.

O presidente  –  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da
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Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  à votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

– Registram “sim”:

Agostinho Patrus Filho – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Antonio Lerin –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro

Silva – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo – Doutor Jean Freire – Doutor

Wilson  Batista  –  Duarte  Bechir  –  Durval  Ângelo  –  Emidinho  Madeira  –  Fabiano

Tolentino – Felipe Attiê – Fred Costa – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Glaycon

Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran

Barbosa  –  Isauro  Calais  –  Ivair  Nogueira  –  João  Alberto  –  João  Magalhães  –

Lafayette de Andrada – Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz

Humberto Carneiro – Marcio Santiago – Noraldino Júnior – Nozinho – Paulo Lamac –

Professor  Neivaldo  –  Ricardo  Faria  –  Roberto  Andrade  –  Rogério  Correia  –

Rosângela Reis – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos –

Ulysses Gomes – Vanderlei Miranda.

O deputado Wander Borges – Meu voto é “sim”, Presidente.

O deputado Cristiano Silveira – Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Elismar Prado – Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 60 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  1.660/2015  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de

Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 1/2015, do deputado

Fred Costa, que altera a Lei Complementar n° 89, de 12/1/2006, que dispõe sobre a

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão  de  Assuntos  Municipais  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 2, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do deputado Fred Costa
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em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei Complementar nº 1/2015.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa – O projeto de lei  que seria colocado em votação é de

minha autoria.  Peço a compreensão de todos porque eu próprio,  como seu autor,

quero fazer uma observação e, para isso, peço o prazo de cinco dias para, depois,

ele voltar à pauta. Votar de acordo com o meu requerimento protocolado na Mesa é

“sim”.

O presidente – Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (– Pausa.) Aprovado.

O deputado Gustavo Corrêa – Verificação, Sr. Presidente.

O presidente –  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar  o seu voto.  Em

votação, o requerimento.

– Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O deputado Leonídio Bouças – Voto “sim”, Sr. Presidente.

O  deputado  Nozinho –  Sr.  Presidente,  quero  encaminhar  meu  voto  “não”  ao

requerimento.

O presidente – Estão computados. Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 25

deputados.  Com  o  presidente  e  os  deputados  Cristiano  Silveira  e  Léo  Portela,

totalizam-se 40 parlamentares. Está retificada a aprovação do requerimento.

Questão de Ordem

O deputado Fred Costa – Sr. Presidente, posso pedir verificação.

O presidente – O deputado tem o tempo que desejar, mas, se for compreensivo

com os colegas…

O deputado Fred Costa – Tenho total compreensão e respeito pelos colegas que

estão aqui desde a manhã, muitos tinham compromissos pré-agendados e tiveram de
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desmarcá-los, outros estão me fazendo uma solicitação. Como atendo ao apelo dos

colegas e sou solidário, vou pedir verificação de quórum.

O presidente – Acabamos de fazer a verificação da votação do requerimento de V.

Exa., houve quórum e o requerimento foi rejeitado. Por isso concederemos a palavra

a V. Exa. para discutir o Projeto de Lei Complementar nº 1/2015.

O deputado Fred Costa – É regimental, presidente.

O presidente – É regimental, mas terminamos.

O deputado Fred Costa – Sr. Presidente, o que solicitei é regimental.

O  presidente  –  A presidência  decide  que  V.  Exa.  não  tem direito  a  pedir  nova

verificação. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o deputado Fred

Costa.

O deputado  Fred  Costa*  –  Concedo  aparte  ao  nobre  colega deputado Rogério

Correia, aquele que hoje conseguiu, com sua inata vocação, com sua capacidade e

de maneira auspiciosa,  salvar  uma classe que é  fundamental  para  o  nosso país.

Aqueles que acreditam na verdadeira transformação social defendem e incentivam a

educação de qualidade.  Esta Casa hoje, liderada pelo corajoso deputado Rogério

Correia, que vem lutando com galhardia ao longo de toda a sua trajetória política,

obteve  uma  grande  vitória.  Quero  parabenizar  V.  Exa.,  parabenizar  os  nobres

deputados, o coletivo desta Casa. Com muito prazer, concedo-lhe aparte.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Obrigado pelas suas palavras, deputado

Fred Costa. Quero também elogiar V. Exa., que se preocupa com o tema importante

que vamos passar a discutir,  a  Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH.

Saber o que é essa região metropolitana é assunto complexo, por isso entendo a

atitude de V.  Exa.  de não apenas  colocar  o projeto  em debate,  mas também de

buscar saber, junto aos pares da Casa, o que deve e o que não deve ser incluído no

chamado cordão  metropolitano.  É  algo  sobre  o  qual  ainda  não temos  consenso.

Nesse caso, dois municípios estão sendo incluídos: Itabira e João Monlevade.

Pelo  que  o  deputado  Fred  Costa  nos  adiantou,  ele  está  pensando  em  incluir

também outros municípios, além de João Monlevade e  Itabira,  na RMBH.  Penso,

deputado Fred Costa, que é oportuno reabrirmos o processo, até para que os demais

deputados  possam  também  ver  se  há  inclusão  ou  não  de  outros  municípios  na
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RMBH. Com certeza,  é uma atitude sobre a qual  nós,  que somos da RMBH – o

deputado Paulo Lamac também vai usar a palavra –, queremos opinar. Mas quero

adiantar  ao  deputado  Nozinho,  um  batalhador  para  que  João  Monlevade  e

especialmente Itabira façam parte da região metropolitana, que terá o voto do Bloco

Minas  Melhor,  favorável  à inclusão de Itabira  no  cordão metropolitano.  É um dos

municípios que tem de ser agraciado. Fazemos questão de tranquilizar o Nozinho e

de dizer que, se isso não for aprovado hoje, será aprovado. O deputado Tito Torres

tem  interesse  na  questão  de  João  Monlevade,  assim  como  nós,  que  também

queremos que isso aconteça.

Então,  atrasar  hoje  a  votação  não  significa  posicionamento  contrário,  somos

favoráveis. Mas é claro que outros municípios também poderão ser incluídos.

Deputado  Fred  Costa,  aproveito  a  oportunidade  para  agradecer  a  V.  Exa.  as

palavras elogiosas que foram colocadas a meu respeito com relação ao projeto dos

professores,  mas  não  poderia  deixar,  mais  uma  vez,  de  enaltecer  a  postura  do

governador Fernando Pimentel em relação ao sistema educacional  mineiro.  Quem

diria? Há sete anos os professores lutam em torno de um piso salarial da categoria e,

em  poucos  meses  deste  governo,  conseguiram  avançar  num  acordo,  deputada

Geisa. Terça-feira vamos votar o 2º turno da PEC. Vamos votar também a redação

final do Projeto nº 1.504/2015. A partir de junho os professores passarão a ter um piso

salarial  nacional  da  categoria.  Acabou  o  subsídio,  aquele  regime  que  engolia  a

carreira, que fazia com que os mais velhos tivessem seu salário achatado. Começa-

se a fazer justiça a uma categoria tão sofrida como é a categoria dos trabalhadores

da educação.  Tive  a oportunidade de dizer  isso várias  vezes e quero novamente

cumprimentar  o  governador  Fernando Pimentel  porque considero que,  a partir  da

aprovação  pela  Assembleia  Legislativa  deste  projeto,  o  governador  Fernando

Pimentel  estará  cumprindo  a  sua  principal  promessa  de  campanha,  que  é  a

valorização  da  educação.  Todos  nós,  deputados,  vereadores,  parlamentares  de

maneira  geral  e  também  prefeitos,  presidentes,  governadores,  perguntados  no

palanque  eleitoral  sobre  qual  é  a  prioridade,  não  pestanejamos  e  dizemos

claramente: a educação é a nossa prioridade. Alguém precisa colocar isso em prática.

A  presidente  Dilma  acenou  nacionalmente  com  a  pátria  educadora,  e  agora  o



1519
____________________________________________________________________________

governador  Fernando  Pimentel  faz  um  acordo  histórico  com  os  trabalhadores  da

educação e estabelece o piso na carreira para a jornada de 24 horas semanais.

Deputada Geisa e deputado Paulo Lamac, presidente da Comissão de Educação,

Ciência  e  Tecnologia,  vou  dizer  com  toda  sinceridade:  eu  não  tinha  convicção

absoluta se conseguiríamos isso porque as objeções vinham de alguns lados. A área

econômica  é  sempre  muito  preventiva.  “Será  que  vamos  ter  recursos?”  Alguns

deputados chegaram a dizer aqui que isso era loucura, que era muito caro. Então era

óbvio  que  isso  encontraria  resistência  no  setor  econômico  de  governo,  mas  o

governador Fernando Pimentel foi firme. Se é uma determinação, é para fazer. Eu

tinha dúvidas também se o sindicato teria paciência de negociar esses pontos com a

firmeza que teria de ter. E a pessoa da Profa. Beatriz Cerqueira, junto com o Sind-

UTE, foi fundamental para que o acordo de fato acontecesse. Eu que fiz parte do

processo de negociação em todo o período vi que houve momentos em que muitos

duvidaram. O governo desconfiava que o sindicato não queria o acordo, que queria

tencionar, que uma greve seria inevitável. E nós dissemos ao governo: o sindicato

quer realmente o seu objetivo, que são as plataformas econômicas apontadas, e não

um objetivo político. E convencemos o governo de que era necessário se aprofundar

nas negociações. Outra hora o sindicato dizia: “Não, o governo está nos enrolando. O

governador não vai aplicar isso nada, é apenas enrolação do sindicato”. E eu afiancei

ao sindicato e à Profa. Bia que o governo queria fazer – não a totalidade de tudo que

os professores merecem –, que havia o ordenamento do governador Pimentel para

que o acordo fosse feito.

Do  resultado,  por  muitas  vezes,  muitos  duvidaram.  Assinamos  um  acordo  –

trabalhadores  da  educação,  sindicato  e  governo  –,  como dizia  o  presidente  Lula,

jamais ocorrido em toda a história de Minas Gerais. Eu vi de tudo, deputado Paulo

Lamac,  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  presidente  Hely  Tarqüínio.  Vi  governador

jogar  água  em  professora,  chamar  professora  de  malcasada,  botar  polícia  e  não

deixar as professoras fazerem manifestação até a Praça Sete. Vi governador cortar

biênio, quinquênio, piso salarial, fazer subsídio. Vi covardias e covardias.

Vi até governador cortar direito à alimentação de professores. Foram 12 anos de

choque, choque de gestão. Muito choque e pouca gestão. Vi de tudo. Achei que ia
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morrer  ou  deixar  de  ser  parlamentar  sem  ver  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  em

Educação assinar um acordo. É por isso que falei da tribuna que o que é do homem o

bicho não come. Essa vitória tem nome. É a vitória do Sind-UTE, dos trabalhadores

da educação, e a vitória do governo Pimentel, que também inclui os deputados da

base do governo que aqui, valentemente, alcançamos e acreditamos nesse objetivo.

Fui  porta-voz  de  um  bloco  que  marchou  coeso  e  que  disse  ao  governo  e  ao

sindicato para confiar em nós, para confiar em nosso bloco que não está aqui só para

dizer  amém,  mas  sim  para  construir  pontes  e  melhorar  o  sistema  educacional.

Parabéns,  trabalhadores  da  educação;  parabéns,  professoras;  parabéns,  governo

Pimentel; e parabéns a todos os deputados que, ao final, votaram favoravelmente ao

projeto,  especialmente  os  deputados  do  Bloco  Minas  Melhor  e  do  Bloco

Independente, os quais, desde o início, construíram esse objetivo. Muito obrigado e

parabéns, deputado Fred Costa.

O  deputado  Fred  Costa*  –  Agradeço  ao  deputado  Rogério  Correia  e  concedo

aparte, com todo prazer, ao meu colega, amigo, pessoa que respeito e admiro e que

foi vereador comigo em Belo Horizonte, por uma legislatura e meia, deputado Paulo

Lamac.  Viemos  juntos  para  a  Assembleia,  eleitos  para  o  primeiro  e  segundo

mandatos. É um deputado pelo qual tenho muito apreço e admiração.

O deputado Paulo Lamac (em aparte)* – Sempre agradecido pelas palavras. Se

Deus quiser,  estaremos juntos em outros desafios.  Deputado Fred Costa, em sua

breve  introdução  V.  Exa.  tocou  em  dois  assuntos  que  considero  de  máxima

importância. Após o desabafo do nosso líder, deputado Rogério Correia, sei que ele

não citou explicitamente Raul Seixas, mas certamente ele também não nasceu 10 mil

anos atrás, mas já viu muitas coisas estranhas e bizarras. Contudo, agora, V. Exas.

estão tendo oportunidade de vivenciarem este momento histórico com esse acordo

importantíssimo para a educação. Nada acontece por acaso. O governador Fernando

Pimentel realmente acredita no desenvolvimento deste Estado e deste país. Ele sabe

que  só  existe  desenvolvimento  com  investimento  em  educação.  Aliás,  esse  é  o

exemplo  que  todos  os  países  que  crescem  nos  mostram.  Todos  eles  investiram

significativamente  em  educação.  Se  agora  serão  investidos  valores  nunca  antes

investidos é  porque o nosso governador  Fernando Pimentel  acredita em Minas e
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acredita no País. Se acabamos de assumir a perspectiva de maiores investimentos

para  os  próximos  anos  é  porque  o  nosso  governador  acredita  na  retomada  do

crescimento deste país, bem como no financiamento da educação por meio do pré-

sal, como já foi aprovado pelo congresso Nacional.

Portanto, crer no nosso desenvolvimento a partir da educação implica em acreditar

no nosso país e na retomada de seu crescimento. Não é à toa que estamos aqui hoje,

o Bloco Minas Melhor,  para defender  todas essas ideias,  porque acreditamos em

Minas e acreditamos no Brasil. É com base nessa crença, deputado Fred Costa, que

V. Exa. falou, no início, sobre educação e região metropolitana. Aliás, vejo um  link

importante nisso.  Neste exato momento,  vivenciamos a retomada do processo de

investimento em educação no nosso Estado,  mas também estamos  retomando o

processo de planejamento das regiões metropolitanas. É um momento extremamente

relevante, porque não é possível continuarmos acreditando que o desenvolvimento se

dá a partir de ações isoladas, que acontecem paulatinamente sem qualquer conexão

ou planejamento entre si. As regiões metropolitanas, os estados e o País precisam de

planejamento para se desenvolverem.

A Região Metropolitana do Vale do Aço é algo muito recente, e o deputado Celinho

do  Sinttrocel  está  elaborando  o  seu  PDDI,  que  será  muito  importante.  A Região

Metropolitana de Belo Horizonte também já realizou o seu e agora está concluindo o

seu  plano  de  macrozoneamento,  mas  não  de  todos  os  municípios  do  colar

metropolitano.

Então, neste momento a proposta que se debate é introduzir municípios no colar, e

esse é um desafio muito grande. Nenhuma das metrópoles, nenhuma das capitais do

País deu conta ainda de se debruçar sobre o desafio dos colares metropolitanos.

Contudo, já é realidade o nosso macrozoneamento metropolitano nos municípios da

região, nos 34 municípios definidos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse

é, sem dúvida nenhuma, o caminho para pensarmos, de fato, o desenvolvimento.

Então, quando V. Exa. menciona a preocupação sobre a questão metropolitana, os

municípios  e  a  articulação  entre  eles,  vem  aqui  de  maneira  séria  e  responsável

abordar uma questão que é a do momento.

Se falamos em desenvolvimento a partir de transporte, mobilidade urbana, cidades
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inteligentes,  integração  de  regiões  metropolitanas  e  cidades  compactas,  estamos

falando das questões mais atuais para o desenvolvimento metropolitano que estão

pautadas não apenas no Brasil e no Estado de Minas Gerais, mas também em todo o

mundo.  Então acredito que a observação de tais questões por V. Exa.  demonstra

realmente que estamos em um caminho importante de análise sobre como fazer e

trazer desenvolvimento para o nosso Estado, que ocorrerá a partir da educação e do

responsável planejamento das nossas cidades e da nossa sociedade.

Então parabenizamos V. Exa. pelo projeto e pela discussão que traz para todos os

mineiros e todas as mineiras e nos colocamos alinhados na discussão e no debate

sobre as questões da região metropolitana. Entendemos que elas são fundamentais

para  considerarmos  um  desenvolvimento  responsável  tanto  quanto  o  passo

importantíssimo  que  demos  hoje  nesta  Casa  no  que  se  refere  à  retomada  da

educação no Estado de Minas Gerais. Parabéns, deputado Fred Costa. Realmente V.

Exa. traz questões importantíssimas para o debate desta tarde de quarta-feira.

O deputado Fred Costa* – Agradeço ao deputado Paulo Lamac e concedo aparte

ao deputado Celinho do Sinttrocel.

O deputado Celinho do Sinttrocel (em aparte)* – Quero, Sr. Presidente e deputado

Fred Costa,  parabenizá-los  pela iniciativa de trabalhar nesta Casa para garantir  a

incorporação  de  outros  municípios  no  Colar  Metropolitano  de  Belo  Horizonte.

Sabemos  que,  desses  municípios  que  vocês  desejam  que  façam  parte  do  colar

metropolitano, há dois que são muito próximos a nossa Região Metropolitana do Vale

do Aço: Itabira e João Monlevade. Estamos fazendo essa discussão no Vale do Aço,

onde já temos um colar definido com 27 municípios. A intenção de V. Exa., quando

apresenta  essa  incorporação,  é  melhorar  cada  vez  mais  esses  municípios  que

compõem o nosso Estado.

Quero também aproveitar  o momento para dizer  que, ontem, na parte da tarde,

tivemos um momento de muita frustração, quando estávamos com as galerias e a

Casa  lotadas  de  professores,  educadores  e  muitos  trabalhadores  da  segurança

pública,  de  agentes  penitenciários  e  de  agentes  socioeducativos.  Houve

manifestações,  Sr.  Presidente  deputado  Hely  Tarqüínio,  de  preocupação  sobre  o

motivo de não votarmos os projetos de lei que davam a garantia do piso salarial e das
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conquistas dos trabalhadores da educação e também a prorrogação do contrato dos

agentes penitenciários. Houve uma frustração muito grande, uma preocupação e uma

lamentação de todos os lados. Contudo, pudemos dizer a todos os presentes que

estaríamos nesta Casa, nesta manhã e durante o dia inteiro, para garantirmos essa

votação e fazermos prevalecer o consenso e o equilíbrio. Por isso, quero parabenizar

o deputado Hely Tarqüínio, presidente neste momento, e principalmente o deputado

Adalclever Lopes, presidente da Casa, pela condução brilhante do processo. Desejo

também parabenizar os dois secretários de Estado, tanto a Macaé, da Secretaria de

Educação,  quanto  o Bernardo Santana,  da Secretaria  de Defesa Social  do nosso

estado. Eles contribuíram para que todos os dois projetos pudessem ter essa votação

importante.

Quero elogiar e também parabenizar o nosso governador, Fernando Pimentel, que

teve a iniciativa de encaminhar esse projeto dos agentes penitenciários a esta Casa,

depois de entendimentos e discussões, para pôr fim a essa insegurança que todos

vivíamos.

Parabéns, professores e professoras e todos os servidores da educação, pela luta

de  anos  e  anos,  pela  combatividade,  por  esperar  e  continuar  lutando.  Agora,

alcançaram  o  objetivo,  que  é  o  reconhecimento  e  a  valorização  profissional.  O

governo do Estado hoje se preocupa com a educação e com a segurança pública.

Então,  presidente,  quero só manifestar  o meu voto  e,  ao  mesmo tempo,  deixar

registrado,  em  nome  da  Bancada  do  PCdoB,  em  meu  nome  e  em  nome  dos

deputados Ricardo Faria e Geraldo Pimenta, a nossa alegria por terem sido votados

ambos os projetos, para que possamos ter dias melhores no nosso estado. Esse é o

compromisso do nosso governador Fernando Pimentel.

Agradeço ao deputado Fred Costa o aparte. Com certeza, pode contar conosco

para conduzirmos positivamente as questões relativas a seu projeto de lei, que amplia

o colar da Região Metropolitana de Minas Gerais.

O deputado  Professor  Neivaldo  (em  aparte)  –  Obrigado,  deputado  Fred  Costa.

Primeiro,  quero  falar  da  importância  do  seu  projeto,  até  para  que  tomemos

conhecimento  do  seu  conteúdo.  Há  propostas  de  regiões  metropolitanas,  por

exemplo, na minha região, no Triângulo Mineiro, próximo a Uberlândia, Uberaba e
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cidades menores, com o intuito de trabalhar para o desenvolvimento de toda a região.

Não queremos que apenas uma cidade se desenvolva, não queremos que apenas

uma cidade  cresça,  queremos  o  desenvolvimento  da  região  de  forma  igualitária.

Consideramos  que trabalhar  um  colar  de  região  metropolitana  será  um processo

benéfico. Depois quero me aprofundar no conhecimento desse projeto que o senhor

apresenta, até mesmo para que possamos pensar a nossa região.

Na oportunidade, como disse o deputado Celinho do Sinttrocel, quero deixar um

recado  em  relação  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.504,  que  foi  aprovado por  nós,  nesta

manhã. Já falei em outras oportunidades e volto a falar da importância desse projeto

para  a  educação  como  um  todo,  porque  a  valorização  dos  trabalhadores  e

trabalhadoras em educação reflete-se diretamente na sala de aula, na qualidade do

ensino dos nossos alunos e alunas.

Na verdade, a festa poderia ter sido maior. O fechamento, a coroação desse projeto

poderia  ter  sido  ainda maior  se  o  tivéssemos  aprovado  ontem,  quando a  galeria

estava  cheia,  com  trabalhadores  e  trabalhadoras  de  todas  as  regiões  do  nosso

estado  com  a  expectativa  da  aprovação  desse  projeto.  Infelizmente,  a  oposição

entendeu que não era o momento e fez o pedido de vista do projeto, mas hoje o

aprovamos,  em 2º  turno.  Esse projeto  acaba com o subsídio,  cria  o  piso  salarial

profissional  nacional  que  já  deveria  ter  sido  implementado  desde  2007,  mas  foi

protelado.  No  entanto,  agora  vemos  o  governo  Pimentel  já  trabalhando  nessa

perspectiva para que, até 2018, tenhamos concluído o piso nacional.

O projeto valoriza todas as categorias, estende o mesmo percentual do piso a todas

os técnicos, auxiliares e analistas, tantos os que trabalham na escola quanto os que

trabalham  na  superintendência  e  na  Secretaria  de  Educação.  E  os  aposentados

também estão sendo valorizados como os que estão na ativa.

Houve anistia.  Depois de tantos anos de greve e paralisações, agora temos um

governo que, além de dialogar, traz também anistia às punições anteriormente feitas

pelos governos anteriores. Foram 12 anos de punições, de falta de diálogo com a

categoria, de arrocho salarial e de choque de gestão. Agora, o governo Pimentel, em

cinco meses, muda essa história, com diálogo com o Sind-UTE e com a categoria e

com respeito. O Sind-UTE percebeu a boa vontade do governo e conseguiu, por meio
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de acordo assinado pelas partes, aprovar, no dia de hoje, o Projeto de Lei nº 1.504.

A partir de agora, temos de caminhar. A eleição para diretores também será uma

realidade  ainda  em  dezembro  deste  ano.  Há  outros  desafios,  e  também  nos

preocupamos  com  os  nossos  designados  e  com  a  parte  da  categoria  que  foi

enganada durante sete anos pelos governos anteriores, que não tiveram a coragem

de fazer o que era necessário e criaram a Lei nº 100, que, na verdade, enganou a

categoria.  Mas o governo Pimentel  terá de resolver  as demandas dessa parte da

categoria.  Com  certeza,  estaremos  juntos,  ouvindo.  Neste  governo,  a  sua  base

dialoga e procura uma solução com os sindicatos e a categoria, seja da segurança,

seja  da  saúde,  seja  da  educação.  Estamos  prontos  para,  juntos,  dialogarmos  e

buscarmos uma solução.

Agradeço o aparte ao nobre deputado Fred Costa. Mais uma vez parabenizo os

trabalhadores  e  as  trabalhadoras  da  educação  e  o  Sind-UTE,  representado  pela

Profa.  Beatriz  Cerqueira.  Espero  que possamos  continuar  dialogando e buscando

soluções  para  os  outros  entraves,  bem  como para  a  situação  física  em  que  se

encontram as nossas escolas neste Estado de Minas Gerais.

O deputado Fred Costa – Agradeço ao deputado Professor Neivaldo.

Questão de Ordem

O deputado  Fred  Costa  –  Solicito  à  presidência  o  encerramento,  de  plano,  da

reunião.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e  encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

hoje, às 18 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 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 8/5/2015

Às 10h15min, comparecem no Anfiteatro Unesco Hidroex Frutal os deputados Iran

Barbosa, Arnaldo Silva e João Vítor Xavier, membros da supracitada comissão. Estão
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presentes também os  deputados  João Alberto e Elismar  Prado.  Havendo número

regimental,  o  presidente,  deputado Iran  Barbosa,  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

execução dos programas e ações de preservação promovidas pelo projeto Cidade

das  Águas  Unesco-Hidroex  que  visam  contribuir  para  a  melhoria  da  gestão  dos

recursos  hídricos  no  Estado  de  Minas  Gerais,  bem  como  a  discutir  e  votar

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

para ouvir  os Srs. Mauri José Alves, prefeito municipal de Frutal;  Marcelo Luis de

Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Frutal; Miguel Corrêa da Silva Júnior,

secretário da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas

Gerais  e  presidente  interino  da  Fundação  Centro  Internacional  de  Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex; Adelmo Carneiro Leão e Caio

Narcio  Rodrigues,  deputados  federais;  Antônio  Félix  Domingues,  gerente-geral  de

Articulação e Comunicação da Agência Nacional de Águas, representando o diretor-

presidente da Agência Nacional de Águas; Narcio Rodrigues da Silveira, ex-deputado

federal e ex-secretário de Estado de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; e Octávio

Elísio Alves de Brito, ex-presidente da Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – Hidroex, que são convidados a tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra aos deputados Arnaldo Silva e João

Alberto, autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações

iniciais e, em seguida, aos demais deputados presentes. Logo após, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.596/2015, do deputado João Alberto, em que solicita sejam enviadas as notas

taquigráficas da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Extraordinária das Águas,

realizada no Município de Frutal, à Fundação Jacques Cousteau, Unesco, à Agência
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Nacional  das  Águas,  à  Câmara  Federal,  ao  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e

Inovação,  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  à

Fundação  Centro  Internacional  de  Capacitação  e  Pesquisa  Aplicada  em  Água,  à

Universidade do Estado de Minas Gerais Regional Frutal e ao governador do Estado;

nº 1.597/2015,  do deputado Arnaldo Silva,  em que solicita  seja criado grupo de

trabalho no âmbito da Comissão Extraordinária das Águas, para estudar formas de

efetivar  a implementação de toda a Cidade das Águas e estabelecer  cronograma

objetivo de término das obras, de funcionamento dos laboratórios, de contratação de

pessoal e de financiamento e custeio permanente da Fundação Centro Internacional

de  Capacitação e  Pesquisa  Aplicada em  Água –  Hidroex,  com a  participação do

Hidroex,  da  Fundação  Jacques  Cousteau,  da  Unesco,  da  Agência  Nacional  das

Águas,  da  Câmara  Federal,  do  Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  da

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e do governador do

Estado.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Iran Barbosa, presidente – Arnaldo Silva – Glaycon Franco.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 27/5/2015

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Doutor  Jean  Freire,  Glaycon  Franco  e  Ricardo  Faria,  membros  da  supracitada

comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Antônio  Jorge.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado  Arlen  Santiago,  declara  aberta  a  reunião  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do art. 120, III, do Regimento

Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão

presentes.  A presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  ouvir  os  conselhos

regionais  da  área  de  saúde  com  o  objetivo  de  colher  sugestões  para  o

desenvolvimento  da  saúde  pública  no  Estado,  a  apreciar  a  matéria  constante  na

pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento
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da  seguinte  correspondência:  em  18/5/2015,  ofício  da  Sra.  Sabrina  Coutinho

Bernardes  Pereira,  oficial  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais,

informando que o Inquérito Civil  nº 0024.09.000187-6, que teve por fundamento a

notícia veiculada em audiência pública desta comissão, realizada em 9/8/2007, para

discutir  a  efetividade  de  medicamentos  oncológicos  à  base  de  Docetaxel,  foi

encaminhado  ao  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  com  proposta  de

arquivamento, e a comissão, caso não concorde com o arquivamento, tem até dez

dias para apresentar suas razões escritas ao referido conselho; em 19/5/2015, ofício

do  Sr.  Itagiba  de  Castro  Filho,  presidente  do  CRM-MG,  encaminhando

correspondência da Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo de Capelinha, onde a

instituição informa que os médicos plantonistas estão sem receber seus honorários

desde meados de dezembro de 2014 em virtude do atraso de repasses financeiros do

governo estadual e comunica que, a partir  do dia 15 de maio, o atendimento será

apenas interno ou para casos de emergência com risco de morte; e em 25/5/2015, e-

mail  de um cidadão de Ibirité informando que precisou da intervenção do Ministério

Público para conseguir vaga de CTI para o pai e solicitando a visita da comissão ao

hospital  onde ocorreu  o  fato.  A presidência  interrompe os trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir a Sra. Anísia Sudário Damião, conselheira do Conselho Regional

de Educação Física em Minas Gerais – 6ª Região, representando o presidente; e os

Srs. Bruno Gatti Bavuzo Coelho Pereira, delegado em Belo Horizonte do Conselho

Regional de Biomedicina da 3ª Região, representando o presidente; Antônio José de

Meira, assessor da diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais,

representando o presidente; Anderson Luís Coelho, presidente do Conselho Regional

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais, além de Jonas Costa Silva,

chefe  de  gabinete;  Luiz  Chimicatti,  procurador  jurídico;  e  Hugo  Pereira  Goretti,

conselheiro efetivo, todos do referido conselho; e Marcos Luiz Carvalho, tesoureiro do

Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, representando o presidente, que

são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,  deputado Arlen Santiago,

autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações

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

exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das
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notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-

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

de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o

Projeto  de  Lei  nº  31/2015,  no  1º  turno,  deixa  de  ser  apreciado  em  virtude  de

solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, deputado Doutor Jean Freire,

em virtude de redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

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

Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 760/2015. Passa-se à

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

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 1.803, 1.809 a 1.812, 1.814 a 1.817, 1.819 a 1.825

e 1.836 a 1.841/2015.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 1.926/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado à

presidente  da  República  e  ao  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Social  –  BNDES  –  pedido  de  providências  para  que  avaliem  a  possibilidade  de

atender prioritariamente os pedidos de empréstimos solicitados pelas santas casas de

misericórdia  com  os  recursos  advindos  da  operação  realizada  com  o  Fundo  de

Investimento  do  FGTS  e  que  os  referidos  empréstimos  sejam  concedidos  nas

mesmas condições impostas ao BNDES (juros de 7% ao ano mais Taxa Referencial –

TR);

nº 1.927/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  a  efetuar  o

pagamento  dos  recursos  retidos  relativos  ao  Pro-Hosp  e  à  Rede  de  Urgência  e

Emergência e ao aumento de teto para o Hospital São João de Deus de Divinópolis;

nº 1.930/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Saúde pedido  de  providências  para  aumentar  o  teto  da

média complexidade para o Hospital São João de Deus de Divinópolis;

nº 1.931/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Estado de Saúde pedido de providências para que seja agilizado o
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credenciamento  junto  ao  Ministério  da  Saúde  das  áreas  de  cirurgia  vascular  e

ortopedia de alta complexidade e dos leitos de UTI do Hospital São João de Deus de

Divinópolis;

nº 1.937/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado

ao governador do Estado e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais pedido de providências para a reabertura dos postos de atendimento do

instituto  nos  Municípios  de  Itapecerica,  Formiga,  Itaúna,  Pará  de  Minas,  Bom

Despacho, Lagoa da Prata, Oliveira e Divinópolis;

nº 1.938/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado

ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o total de recursos

financeiros destinados à construção do Hospital Público Regional da macrorregião de

Divinópolis;

nº 1.939/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada visita

da Comissão de Saúde à  Secretaria  de Estado de Saúde,  com representantes e

gestores do Município de Divinópolis,  para debater  as  dificuldades no sistema de

saúde da região;

nº 1.943/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada visita

técnica da Comissão de Saúde ao Hospital Público Regional de Divinópolis ainda em

fase de construção;

nº 1.946/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado

ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o  repasse  de

recursos financeiros ao Hospital São João de Deus de Divinópolis nos últimos oito

anos;

nº 1.948/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada visita

da Comissão de Saúde ao Hospital São João de Deus, no Município de Divinópolis,

para verificar as condições de atendimento daquela instituição;

nº 1.951/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Saúde  para  debater  a  contratação  de  servidores  pelo

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais;

nº 1.954/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Saúde e ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão
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pedido de informações que justifiquem a não nomeação dos aprovados no concurso

público  nº  2/2014,  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  realizado  em  2014  e

homologado em 14/2/2015;

nº 1.958/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre o Programa Mães de

Minas quanto ao andamento das ações do programa; as diretrizes atuais e o número

de gestantes e crianças cadastradas e acompanhadas pela Central de Atendimento

Telefônico  do  programa  –  conforme  regulamenta  a  Deliberação  CIB-SUS/MG  nº

1.767, de 19 de março de 2014, e a Resolução SES/MG nº 4.253, de 19 de março de

2014 – referente ao período de novembro de 2013 a outubro de 2014 e de novembro

de 2014 a abril de 2015;

nº 1.959/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Saúde no Município de Unaí para debater e ouvir propostas

para melhoria da saúde na região;

nº 1.961/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão de Saúde no Município  de  Barbacena para debater  e  ouvir

propostas para melhoria da saúde na região;

nº 1.963/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Saúde  para  debater  os  problemas  enfrentados  pelos

trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde de Betim, conforme relatado em

correspondência enviada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas

Gerais – Sind-Saúde – Núcleo Regional Betim;

nº 1.964/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para que envie a esta Casa projeto de

lei  que disponha  sobre  a  organização e  as  atribuições  do  Conselho  Estadual  de

Saúde de Minas Gerais.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Doutor Jean Freire – Ricardo Faria.
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 28/5/2015

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Marília Campos e os

deputados Emidinho Madeira e Fábio Cherem, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, a presidente, deputada Marília Campos, 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 debater as diretrizes de participação popular propostas pelo governo do

Estado e a discutir  e votar proposições da comissão.  A presidente,  interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Francisco  Eduardo  Moreira,

secretário-adjunto  de  Estado  de  Governo,  representando  o  secretário;  Wieland

Silberschneider,  secretário-adjunto  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,

representando  o  secretário;  Nilmário  Miranda,  secretário  de  Estado  de  Direitos

Humanos,  Participação  Social  e  Cidadania;  Fernando  Tadeu  David,  coordenador

estadual dos Fóruns Regionais de Governo da Secretaria de Estado de Governo; e as

Sras. Ana Amélia Penido Oliveira, subsecretária de Participação Social da Secretaria

de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania; Diana Camargos,

defensora pública do Estado. A presidente, autora do requerimento que deu origem

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

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão.

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

requerimentos:

nº  1.987/2015,  da  deputada  Marília  Campos  e  dos  deputados  Fábio  Avelar  e

Emidinho  Madeira,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Secretária  Adjunta  de

Trabalho e Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a participação do

Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  no  processo  de

implantação  dos  conselhos  regionais  de  proteção  à  criança  e  ao  adolescente,
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conforme  exposto  na  reunião  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  realizada  em

19/8/2015,  que  debateu  o  enfrentamento  à  violência  sexual  contra  crianças  e

adolescentes com a finalidade de fortalecer e ampliar o espaço para discussão do

referido tema;

nº  1.988/2015,  da  deputada  Marília  Campos  e  dos  deputados  Fábio  Avelar  e

Emidinho Madeira, em que solicitam seja encaminhado ao Secretário de Estado de

Governo e ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações

sobre  a  definição da territorialização que organizará  a  implementação  dos  fóruns

regionais nos quais serão debatidas as políticas públicas do Estado;

nº  1.989/2015,  da  deputada  Marília  Campos  e  dos  deputados  Fábio  Avelar  e

Emidinho  Madeira,  em  que  solicitam  ao  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de

Minas Gerais o envio de ofício ao Secretário de Estado de Governo, ao Secretário de

Estado de Planejamento e Gestão e ao Secretário de Estado de Direitos Humanos e

Participação Social e Cidadania para que seja criado um grupo de trabalho composto

por representantes da Comissão de Participação Popular e das Secretarias de Estado

acima citadas,  com a finalidade de discutir  e  estruturar  a integração do processo

participativo  de  elaboração  e  tramitação  do  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado – PMDI –, do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – e da Lei

Orçamentária Anual – LOA.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Doutor Jean Freire, presidente – Emidinho Madeira – Fábio Cherem.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

MULHERES, EM 3/6/2015

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Rosângela Reis,

Celise Laviola e Ione Pinheiro, membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental, a presidente, deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento da deputada Celise Laviola, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
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da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar  proposições  da  Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  e-mails da equipe da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres

solicitando  representante  da  Comissão  Extraordinária  das  Mulheres  para  o

lançamento  da  4ª  Conferência  Estadual  de  Políticas  para  as  Mulheres  de  Minas

Gerais, em 3/6/2015, às 17 horas, cujo tema será “Mais direitos, participação e poder

para as mulheres”, e encaminhando o regimento da referida conferência.

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

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

são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  2.072/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  requer  seja  realizada

audiência pública desta comissão com a finalidade de debater a criação, a ampliação

e o fortalecimento dos programas e serviços voltados para saúde da mulher;

nº  2.074/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  desta  comissão,  no  Município  de  Araçuaí,  com  a  finalidade  de

debater a igualdade de gênero, a participação das mulheres nos espaços de poder e

a ampliação da representação feminina na política institucional;

nº  2.075/2015,  da  deputada  Rosângela  Reis,  em  que  requer  seja  realizada

audiência  pública  desta  Comissão  com  a  finalidade  de  debater  as  mudanças

ocorridas  após  a  sanção  da  Lei  Complementar  Federal  nº  224,  de  2013,  que

regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos – Emenda à Constituição nº

72.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Geisa Teixeira, presidente – Ione Pinheiro – Geraldo Pimenta.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/6/2015

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Carlos  Pimenta,  Doutor  Jean  Freire  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada
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comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Noraldino  Júnior.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado  Arlen  Santiago,  declara  aberta  a  reunião  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do art. 120, III do Regimento

Interno,  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 distribuição de

medicamentos no Estado, tendo em vista a dificuldade de acesso aos remédios de

alto custo distribuídos através de programa de assistência farmacêutica, a apreciar a

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

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Patrícia

de Oliveira,  diretora  de  Medicamentos  de  Alto  Custo  da  Secretaria  de  Estado  de

Saúde;  Priscila  Torres  da  Silva,  presidente  da  ONG EncontrAR;  Ana  Lúcia  Silva

Marçal, presidente da ONG Grupar-RP; Nilma Rodrigues de Oliveira, presidente da

ONG Arur; Maria Carolina Doretto, presidente da Federação Brasileira de Epilepsia; e

os  Srs.  Homero  Cláudio  Rocha  Souza  Filho,  superintendente  de  Assistência

Farmacêutica da secretaria de Estado de Saúde, representando o secretário dessa

pasta;  Helder  Magno  da  Silva,  procurador  do  Ministério  Público  Federal;  Bruno

Barcala Reis, defensor público coordenador da Defensoria Especializada de Saúde;

Gustavo  Lamego  de  Barros  Costa,  presidente  da  Sociedade  Mineira  de

Reumatologia;  Eni  Carajá  Filho,  conselheiro  do  Conselho  Nacional  de  Saúde;

Ederson Alves  da  Silva,  vice-presidente  do  Conselho Estadual  de  Saúde;  e  Júlio

César Pereira Souza, primeiro-secretário do Conselho Estadual de Saúde, que são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, deputado Arlen Santiago, autor do

requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.

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

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  à  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 876/2015. 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 posterior apreciação os seguintes requerimentos:
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nº 2.099/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o  fornecimento  de

medicamentos de responsabilidade do Estado para o Município de Juiz de Fora e as

eventuais falhas no fornecimento no período de maio de 2014 a maio de 2015;

nº 2.100/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre como é realizado o fluxo

de abastecimento de medicamentos distribuídos pelo SUS para os municípios e qual

a responsabilidade de cada um dos entes federados.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Arlen Santiago, presidente – Carlos Pimenta – Ricardo Faria.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 9/6/2015

Às  14h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel  e  Geraldo  Pimenta,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente

também o deputado Professor Neivaldo. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Celinho do Sinttrocel, dá a ata por aprovada e a subscreve. A presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a  regulamentação  da  profissão  de

esteticista. A seguir, comunica também o recebimento de correspondência publicada

no Diário do Legislativo em 28/5/15: ofício do deputado federal Bonifácio de Andrada,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  218/2015,  da  Comissão  do

Trabalho. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Eliane Lousada Mateus Grossi, presidente da Associação Mineira da Estética e

Cosmética;  Fátima Nogueira,  fundadora  e diretora  da Nativa  Biocosméticos;  Erika

Rachid, coordenadora do Curso de Estética e Cosmética da Universidade Newton

Paiva; Andréa de Souza Soares, coordenadora do Movimento Regulamentação da

Estética e Cosmética de Minas Gerais; Gabriela Abritta, coordenadora de Estética e

Cosmética da Una; Miriam Barros Junqueira, professora de Estética e Cosmetologia
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da Uni e da Una; Waldtraud Ritter Winter, diretora e professora da Escola Estética

Integral;  e  Maria José Ranuzia, mestranda em Administração em Saúde, que são

convidadas a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra aos deputados

Geraldo Pimenta e Professor Neivaldo, autores do requerimento que deu origem ao

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

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

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

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Carlos Pimenta – Wander Borges.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 18ª LEGISLATURA, EM 9/6/2015

Às 19h15min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Cristina Corrêa

(substituindo o deputado Deiró Marra, por indicação da liderança do BMM) e Marília

Campos (substituindo o deputado Celinho do Sinttrocel, por indicação da liderança do

BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado

Professor  Neivaldo.  Havendo  número  regimental,  a  presidenta,  deputada  Marília

Campos,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento

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

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

se  destina  a  debater  o  transporte  público  de  Santa  Luzia  e  a  discutir  e  votar

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

para  ouvir  as  Sras.  Aneliza  de  Souza  Braga,  superintendente  de  Transporte

Metropolitano,  representando  o  Sr.  Murilo  de  Campos  Valadares,  secretário  de

Transportes e Obras Públicas, e Suzane Duarte Almada, vereadora do Município de

Santa  Luzia;  e  os  Srs.Schneider  Carvalho,  secretário  municipal  de  Trânsito  e

Transporte, representando o Sr. Carlos Alberto Parrillo Calixto, prefeito Municipal de

Santa Luzia; Maj. Evair dos Santos, subcomandante do 35º Batalhão de Polícia Militar

de  Minas  Gerais,  representando  o  Ten.-Cel.  PM  Helbert  William  Carvalhais,
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comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar  de Minas Gerais;  Ailton Gomes da

Silva,  vereador  do  Município  de  Santa  Luzia;  Marcos  Roberto  de  Souza,

representante  das  Associações  e  dos  Usuários  de  Transporte  Coletivo  de  Santa

Luzia; Leonardo Ribeiro Gomes, morador de Santa Luzia, e Eduardo Enham Lima,

assessor técnico da Rodap Transportes Coletivos, Sintram e Consórcio Ótimo, que

são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra à deputada

Cristina  Corrêa,  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

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

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 15 de junho de 2015.

Gustavo Valadares, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Bosco, Glaycon

Franco e Dilzon Melo (substituindo o deputado João Vítor Xavier, por indicação da

liderança do BVC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de  requerimento  do  deputado  Dilzon  Melo,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofício  dos  Srs.  presidentes  das  Comissões  de Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável  e Extraordinária das Águas convidando os membros

desta comissão a participarem da audiência pública do dia 11 de junho, quinta-feira,

às  14h15min,  com  a  finalidade  de  debater  a  proteção  das  áreas  de  recarga  no

Sinclinal Moeda, a preservação de suas nascentes e, em especial, a implantação de

empreendimentos imobiliários no entorno da Lagoa dos Ingleses. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
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da comissão. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.140/2015, do

deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para  debater,  com

convidados, a possibilidade de implantação de uma agência reguladora de energia no

Estado.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Gil Pereira, presidente – Bosco – Tony Carlos.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Às  14h37min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Carlos  Pimenta  (substituindo  o  deputado  Gil  Pereira,  por  indicação  da

liderança  do BVC)  e  Wander  Borges  (substituindo  o  deputado  Isauro  Calais,  por

indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  dá  a  ata  por

aprovada  e  solicita  que  os  membros  da  comissão  presentes  a  subscrevam.  A

presidência informa que a reunião se destina a debater as condições de atendimento,

manutenção e custeio dos asilos do Estado de Minas Gerais. O presidente acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados  mencionados  entre  parênteses:  em  turno  único,  Projeto  de  Lei  nº

1.112/2015 (deputado Celinho do Sinttrocel), Projeto de Lei nº 992/2015 (deputada

Geisa  Teixeira).  A presidência  interrompe os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para

ouvir as Sras. Mayra de Queiroz Camilo, assessora de Assistência Social da AMM,

representando Antônio  Júlio  de  Faria,  prefeito  de  Pará  de  Minas  e presidente  da

Associação Mineira de Municípios – AMM; Elaine Clemente, presidente do Sindicato

das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas de Minas Gerais – Sinibref-

MG;  e  os  Srs.  Ronaldo  José  Sena  Camargos,  superintendente  de  Políticas  de

Assistência  Social,  da  Subsecretaria  de  Assistência  Social,  representando  André

Quintão, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social; e José Ismar da
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Costa, coordenador jurídico do Sindicato das Instituições Beneficentes do Estado de

Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a

palavra  ao  deputado  Wander  Borges,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

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

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

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

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, presidente – Ione Pinheiro – Anselmo José Domingos.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Às  15h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Fabiano

Tolentino,  Emidinho  Madeira,  Inácio  Franco  e  Nozinho,  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Fabiano Tolentino,

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

Emidinho Madeira, dispensa a leitura da ata da reunião 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 situação da cadeia produtiva da carne suína no

Estado  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Júnia Patrícia Mafra, coordenadora Estadual

de Sanidade Suídea do Instituto Mineiro de Agropecuária, representando o Sr. Márcio

da Silva Botelho, diretor-geral; e os Srs. Wallisson Lara, analista da Federação da

Agricultura  e  Pecuária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Roberto

Simões presidente; Messias Francisco Lôbo Júnior, chefe do setor de fiscalização do

Conselho Regional  de  Medicina Veterinária de Minas Gerais,  representando o Sr.

Nivaldo da Silva presidente; Antônio Ferraz de Oliveira, presidente da Associação dos

Suinocultores de Minas Gerais;  Cássio Braga dos Santos, presidente do Sindicato

Intermunicipal das Indústrias de Carnes e Derivados e do Frio de Minas Gerais, que
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são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  como  coautor  do

requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.

Em seguida, concede a palavra aos demais coautores, deputados Emidinho Madeira,

Inácio  Franco  e  Nozinho,  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. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.092/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada visita

dessa comissão à Associação de Produtores do Queijo Canastra, no Município de

São Roque de Minas, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das políticas

públicas  relacionadas  à  produção  artesanal  do  queijo  no  Estado  e  conhecer  os

entraves que ainda afligem os produtores daquela região;

nº 2.093/2015, do deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja realizada visita

dessa  comissão  à  Associação  dos  Produtores  Artesanais  do  Queijo  Serro,  no

Município  de  Serro,  para  acompanhar  o  desenvolvimento  das  políticas  públicas

relacionadas à produção artesanal do queijo no Estado e conhecer os entraves que

ainda afligem os produtores daquela região;

nº 2.094/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

visita dessa comissão à Semana Internacional do Café, que será realizada entre os

dias 24 e 26 de setembro de 2015, no Expominas, em Belo Horizonte;

nº 2.095/2015, dos deputados Fabiano Tolentino e Nozinho, em que solicitam seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de

providências urgentes para o estabelecimento de um marco legal para os  queijos

artesanais  brasileiros,  o  qual  enfatize  a  autonomia  dos  estados  membros  da

federação  na  regulação  sanitária  e  o  reconhecimento  de  seus  tipos  de  queijo

artesanal, desde que garantidas as diretrizes básicas já expressas na IN 30 desse

ministério, quais sejam rebanho sadio, boas práticas de fabricação, água tratada e

rastreabilidade;

nº  2.096/2015,  do  deputado  Roberto  Andrade,  em  que  solicita  seja  realizada
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audiência pública conjunta dessa comissão com a Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio  e  Cooperativismo,  para  debater  a extensão rural,  o  cooperativismo e a

agroindústria, na Universidade Federal de Viçosa, no dia 13 de julho de 2015, durante

a 86ª Semana do Fazendeiro;

nº  2.098/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  realizada  a

pavimentação do trecho de quatro quilômetros da estrada que liga o Barracão do

Produtor à malha viária do Município de Nova União;

nº  2.122/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Transporte  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  que  seja  viabilizada  a

construção da rodovia LMG-658, de aproximadamente 100 Km, ligando a BR-251 à

BR 040, informando oportunamente a disponibilidade da sociedade civil de Unaí para

participar  da  parceria  público-privada  para  a  execução  dos  investimentos

demandados;

nº  2.123/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Transporte  e  Obras  Públicas  pedido  de  providências  para  que  seja  efetivada  a

estadualização da rodovia municipal  Unaí-190,  com cerca de  28 Km, de forma a

viabilizar a ligação adequada do Município de Unaí ao Estado de Goiás;

nº  2.130/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de  providências  para  que  seja

implementado o Plano Diretor de Agricultura Irrigada, elaborado pelo Poder Executivo

em parceria com a sociedade civil do Estado;

nº  2.131/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo,  em que solicitam seja  reiterado o  pedido  de providências

encaminhado ao governador do Estado para que seja revogado o art. 3º do Decreto

nº 46.336/2013, que extrapola os limites da Lei nº 20.922, de 2013;

nº  2.132/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento  Agrário  pedido  de  providências  para  que  sejam  implementados

sistemas de fornecimento de água para o atendimento dos assentados de reforma

agrária da região noroeste de Minas Gerais;

nº  2.133/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo, em que solicitam seja encaminhado à Agência Nacional de

Vigilância Sanitária pedido de providências com vista a que sema realizados estudos

para a prorrogação da declaração de emergência que autoriza o uso do benzoato de

emamectina para o controle da lagarta  Helicoverpa armigera, até que uma solução

alternativa eficaz seja oferecida pelo mercado;

nº  2.134/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  que

sejam  realizados  estudos  e  discussões  no  sentido  de  reclassificar  as  atividades

agrossilvipastoris,  para fins de licenciamento  ambiental,  como de baixo  impacto e

baixo  potencial  poluidor/degradador,  a  exemplo  dos  Estados  de  São  Paulo  e  da

Bahia;

nº  2.135/2015,  do  deputado  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  que

sejam agilizados  os  processos de  autorização ambiental  sob responsabilidade  da

Semad/Supam-Nor no noroeste mineiro;

nº  2.136/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo, em que solicitam seja encaminhado à Agência Nacional de

Águas e à Agência Nacional de Energia Elétrica pedido de providências para que seja

determinada a redução da geração de energia elétrica na Usina da Batalha, no Rio

São Marcos, conforme autorizado por regulação infralegal, com o fim de permitir  a

ampliação das áreas irrigadas na bacia hidrográfica desse rio;

nº  2.137/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  que
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sejam  discutidas  e  definidas  as  atenuantes  em  processos  administrativos,  em

especial, das sanções definidas no Decreto nº 44.844, de 2008;

nº  2.138/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes  e  Dilzon  Melo,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Ministério  dos

Transportes pedido de informação sobre os projetos e a construção da estrada de

ferro Anápolis-Corinto, código EF-354, em especial sobre o trecho que passará pelo

Município de Unaí;

nº  2.139/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Inácio  Franco,  Antônio  Carlos

Arantes e Dilzon Melo, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Fazenda pedido de providências para prorrogação do prazo para a transferência dos

créditos  de  ICMS  oriundos  da  isenção  das  operações  internas  promovidas  por

produtor rural mineiro por meio das cooperativas, o qual tem data limite estabelecida

no RICMS/MG em 30 de junho de 2015.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira – Nozinho – Rogério Correia.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 11/6/2015

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Noraldino Júnior e Roberto Andrade, membros da supracitada comissão.

Está presente também o deputado Glaycon Franco. Havendo número regimental, o

presidente,  deputado Noraldino  Júnior,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento da deputada Ione Pinheiro, dispensa a leitura da ata da

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

comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar

proposições  da  comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  1.982/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada
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audiência pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater

os atropelamentos de animais silvestres nas rodovias que cortam o Estado de Minas

Gerais;

nº  1.983/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais para debater

o abandono de animais vivos ao longo das margens do Rio Arrudas, no perímetro

urbano de Belo Horizonte;

nº 1.984/2015, dos deputados Noraldino Júnior,  Dilzon Melo, Geraldo Pimenta e

Léo Portela, em que solicitam seja realizada visita da Comissão Extraordinária de

Proteção dos Animais  à Delegacia de Proteção à  Fauna de Minas  Gerais  com a

finalidade de conhecer sua atuação e seus projetos;

nº 1.985/2015, dos deputados Noraldino Júnior,  Dilzon Melo, Geraldo Pimenta e

Léo  Portela,  em  que  solicitam  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  o  Sr.

Alexandre  Victor  de  Carvalho,  desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas

Gerais, por seu posicionamento e manifestação em relação ao crime ambiental de se

submeter animal a labor, especificamente cavalos em veículos de tração animal;

nº  2.160/2015,  da  deputada  Ione  Pinheiro  e  dos  deputados  Noraldino  Júnior,

Roberto  Andrade  e  Glaycon  Franco,  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  da

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, com convidados, para debater a

gestão de políticas públicas voltadas para animais domésticos e silvestres no Estado

e as propostas e ações dos órgãos relacionados à proteção animal;

nº  2.161/2015,  da  deputada  Ione  Pinheiro  e  dos  deputados  Noraldino  Júnior  e

Roberto Andrade,  em que solicitam seja encaminhado à Universidade Federal  de

Lavras pedido de informação quanto às denúncias de maus-tratos de animais mal-

acolhidos;

nº  2.162/2015,  da  deputada  Ione  Pinheiro  e  dos  deputados  Noraldino  Júnior,

Roberto Andrade e Glaycon Franco, em que solicita seja realizada visita da Comissão

Extraordinária de Proteção dos Animais ao Parque Ecológico da Pampulha com a

finalidade de avaliar as condições em que se encontram as capivaras ali albergadas

em bretes;

nº  2.163/2015,  da  deputada  Ione  Pinheiro  e  dos  deputados  Noraldino  Júnior  e
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Roberto Andrade, em que solicitam seja enviado ofício ao Grupo Especial de Defesa

da Fauna – Gedef –, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, convidando o

órgão a tomar assento permanente nas audiências públicas e a participar de todas as

visitas técnicas que serão realizadas pela Comissão Extraordinária de Proteção dos

Animais  desta  Casa,  com  cópia  do  requerimento  aprovado  pela  comissão  nesse

sentido.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2015.

Noraldino Júnior, presidente – Ricardo Faria.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 11/6/2015

Às 18h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Noraldino Júnior

e  Ricardo  Faria,  membros  da  supracitada  comissão.  O  presidente,  deputado

Noraldino Júnior, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento

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

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

se destina  a  debater  a  regulamentação da criação e do  comércio  de  animais  de

estimação. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Edna Cardozo Dias, presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB-

MG; Lilian Maria Ferreira Marotta Moreira, promotora de justiça do Meio Ambiente do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Luciana Pereira Carneiro, gerente de

Proteção da Flora e da Fauna do Instituto Estadual de Florestas – IEF; e os Srs. Cap.

PM Juliano José Trant de Miranda, comandante da Companhia de Polícia Militar do

Meio  Ambiente;  Dino  Miraglia  Filho,  presidente  do  Kennel  Clube  da  Grande  BH;

Gilson  Dias  Rodrigues,  médico-veterinário;  e  Daniel  Ambrósio  da  Rocha  Vilela,

analista  ambiental  do  Ibama,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

presidente e o deputado Ricardo Faria, autores do requerimento que deu origem aos

debates,  tecem  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
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discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Noraldino Júnior, presidente – Ione Pinheiro – Leandro Genaro.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

12/6/2015

Às  10h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, João Leite, Cabo Júlio, Durval Ângelo (substituindo o deputado Professor

Neivaldo,  por  indicação da liderança do BMM)  e  João Magalhães  (substituindo a

deputada  Celise  Laviola,  por  indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da

supracitada comissão. Está presente também o deputado Rogério Correia. Havendo

número regimental,  o  presidente,  deputado Sargento  Rodrigues,  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),  que  compreende  a

discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Na fase de discussão do parecer, que conclui pela aprovação, no 1º turno,

do  Projeto de Lei  nº  1.660/2015,  na forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de

Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Sargento  Rodrigues),  é  apresentada  a

Proposta de Emenda nº 1, do deputado Durval Ângelo. Após discussão e votação, é

aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é aprovada

proposta de emenda. É dada nova redação ao parecer. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado o  Requerimento  nº  2.164/2015,  dos

deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicitam  seja  realizada

audiência  pública  para discutir  a  adoção de medidas  de segurança com vistas  à

coibição  dos  crimes  de  assalto  à  mão  armada  na  região  da  Lagoinha,  em  Belo
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Horizonte,  mais  especificamente  no  entorno  do  Centro  Universitário  de  Belo

Horizonte, UNI-BH. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

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

Sala das Comissões, 15 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Alberto – Doutor Jean Freire.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015, EM

15/6/2015

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Durval  Ângelo,  Agostinho  Patrus  Filho  e  João  Leite,  membros  da  supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Cabo  Júlio,  Tiago  Ulisses  e

Arnaldo  Silva.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei

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

deputado Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos membros da comissão presentes.  A presidência

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

e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação do Plenário. O presidente submete à discussão o parecer do deputado

Durval Ângelo sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015, no 1º turno,

que  conclui  pela  aprovação  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  A seguir,

anuncia o recebimento da Proposta de Emenda nº 1, de autoria do deputado João

Leite, ao referido parecer. Encerrada a discussão, o presidente submete à votação o

parecer, salvo proposta de emenda apresentada. É aprovado o parecer do relator,

deputado Durval Ângelo. Em seguida submete à votação a Proposta de Emenda nº 1,

que  é  rejeitada.  Registra-se  voto  contrário  do  deputado  João  Leite.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Vanderlei Miranda, presidente – Durval Ângelo – Sargento Rodrigues – João Leite –

Glaycon Franco.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

16/6/2015

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Agostinho Patrus Filho, Cabo Júlio, Gustavo Corrêa, Rogério Correia (substituindo a

deputada Cristina Corrêa, por indicação da liderança do BMM) e Sargento Rodrigues

(substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação da liderança do BVC),

membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Durval

Ângelo.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  João  Magalhães,

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  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da comissão. A reunião é suspensa. Reabertos os trabalhos, passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

1.504/2015 é retirado da pauta por determinação do presidente da comissão, por não

cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2015.

João Magalhães, presidente – Gustavo Corrêa – Cabo Júlio  – Agostinho Patrus

Filho.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 16/6/2015

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões as deputadas Geisa Teixeira e

Rosângela Reis e os deputados Wander Borges e Dalmo Ribeiro Silva, membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Wander

Borges, 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
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dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

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

e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento de

ofício do Sr. Juarez Eufrásio de Carvalho, vereador da Câmara Municipal de Formiga,

que parabeniza a comissão pela realização da audiência pública em Passos para

debater a situação da Rodovia MG-050, que se encontra em obras através da PPP

Nascentes das Gerais. O presidente comunica que serão reiterados os requerimentos

de comissão nºs 282, 389 e 390/2015. 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 860, 871, 885 e 924/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos:

nº 2.223/2015, das deputadas Geisa Teixeira e Rosângela Reis e dos deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Wander  Borges,  em que solicitam seja realizada audiência

pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para ouvir explanação

do  presidente  da  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais  –  Cemig  –  sobre  a

expansão de rede de distribuição para atendimento às torres e estações rádio-base

de telefonia celular do projeto Minas Comunica II;

nº  2.224/2015,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  realizada  visita  da

Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  à  Companhia  de

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – Codemig – para debater a exploração

das águas minerais nos municípios do Estado;

nº  2.225/2015,  dos  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu  Ribeiro,  em  que

solicitam seja realizada audiência  pública da  Comissão de Assuntos  Municipais  e

Regionalização no Município de Ubá para debater a crise do polo moveleiro e suas

repercussões no comércio da região;

nº  2.226/2015,  dos  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Duarte  Bechir,  em  que

solicitam seja realizada audiência  pública da  Comissão de Assuntos  Municipais  e



1551
____________________________________________________________________________

Regionalização para debater as condições para o funcionamento da feira de veículos

antigos nas proximidades do Estádio Magalhães Pinto (Mineirão);

nº  2.227/2015,  do deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização na região

Sul de Minas para debater o rompimento do contrato de exploração das fontes de

águas minerais em vários municípios do Estado, conforme anúncio oficial divulgado

no dia 14 de maio;

nº  2.228/2015,  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para

debater a utilização do aplicativo Uber, que foi criado para conectar passageiros e

motoristas particulares, e questões relacionadas à sua legalidade;

nº 2.229/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao presidente  da  Companhia  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  –  Codemig  –

pedido  de  informações  para  que  envie  à  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização cópia  de  inteiro  teor  do  contrato  celebrado com a  Copasa Águas

Minerais de Minas para concessão do envasamento de água mineral nos Municípios

de  Araxá,  Caxambu,  Cambuquira  e  Lambari,  bem  como  cópia  do  distrato  que

culminou  no  rompimento  do  referido  contrato  e  também  cópia  do  novo  contrato

temporário, celebrado com a mesma empresa e para a mesma finalidade;

nº 2.230/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  à

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  pedido  de  providências  para  que  adotem  as

medidas necessárias ao fornecimento do serviço de telefonia celular nos Distritos de

Granjas do Norte, Cachoeira do Norte, Santa Rita do Araçuaí e São Sebastião da Boa

Vista, situados no Município de Chapada do Norte, pelo programa Minas Comunica II;

nº 2.231/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater  a

interrupção  de  repasse  de  recursos  em  benefício  de  alunos  com  necessidades

educacionais especiais em Minas Gerais, dando continuidade aos debates realizados

na 4ª Reunião Extraordinária;

nº 2.232/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência
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pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater  o

cadastramento de bicicletas no Estado;

nº 2.233/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para  debater,  no

Município de Santa Bárbara, o asfaltamento de trecho entre este Município e o de

São Gonçalo;

nº 2.234/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Transporte,

Comunicações e  Obras Públicas para  debater,  no Município  de Santa  Bárbara,  o

asfaltamento de trecho entre este município e o de São Gonçalo.

Registra-se a presença do deputado Fred Costa. Cumprida a finalidade da reunião,

a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para

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

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Fred Costa, presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE JÚLIA AMÉLIA MITRAUD VIEIRA PARA O

CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO, EM

16/6/2015

Às  16h14min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os  deputados  Doutor  Jean

Freire, Thiago Cota e Professor Neivaldo (substituindo o deputado Elismar Prado, por

indicação da liderança do Bloco Minas Melhor), membros da supracitada comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Doutor  Jean  Freire,  declara

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

Cota, dispensa a leitura da ata da reunião 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 da Sra. Júlia Amélia Mitraud Vieira, indicada

para o cargo de presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, a apreciar a matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da comissão para ouvir a indicada e proceder à

sua arguição pública, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma
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os trabalhos ordinários da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, em turno único, da Indicação nº 7/2015 (relator: deputado Doutor Jean

Freire). Cumprida a finalidade da reunião e da comissão, a Presidência agradece a

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

Sala das Comissões, 16 de junho de 2015.

Doutor Jean Freire, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 17/6/2015

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados  Tiago  Ulisses,  Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva  e  Dalmo Ribeiro  Silva

(substituindo o deputado Tito Torres, por indicação da liderança do BVC), membros da

supracitada  comissão.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado  Tiago

Ulisses, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

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

e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte  correspondência:  ofícios  dos  Srs.  Caio  Tibério  da  Rocha,  secretário  de

Desenvolvimento  Agropecuário  e  Cooperativismo  do  Ministério  da  Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  (2),  e  Djair  Fiorillo  Lopes,  diretor  do  Departamento  de

Gestão Interna  do Ministério  da  Integração Nacional  (2),  publicados  no  Diário  do

Legislativo em  11/6/2015.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  no  1º  turno,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nº  1 e  158/2015 (deputado Tiago

Ulisses),  156  e  655/2015  (deputado  Arnaldo  Silva)  e  929/2015  (deputado  Thiago

Cota). 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 1.864/2015, no 1º turno, é retirado da pauta por determinação do

presidente, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são
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aprovados,  cada um por  sua vez,  os  seguintes  pareceres:  pela aprovação,  no 2º

turno, dos Projetos de Lei nºs 1.248/2015, na forma do vencido em 1º turno (relator:

deputado  Vanderlei  Miranda,  em  virtude  de  redistribuição);  e  1.350/2015  (relator:

deputado  Tiago  Ulisses).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

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

Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.010/2015. Passa-se

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

proposições da comissão. É recebido pela presidência, para posterior apreciação o

seguinte requerimento:

nº  2.244/2015,  do  deputado  Gustavo  Valadares,  em  que  requer  seja  realizada

audiência  pública  para  debater  a  alienação  de  imóvel  à  Companhia  de

Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais,  de  que  trata  o  Projeto  de  Lei  nº

1.266/2015, do governador do Estado, em tramitação nesta Casa.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê – Arnaldo Silva – Thiago Cota.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

17/6/2015

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados  Sargento  Rodrigues  e  João  Leite,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado Sargento  Rodrigues,  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),  que

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

apreciação do Plenário. O presidente, para que se aprecie matéria de sua autoria,

passa a direção dos trabalhos ao deputado João Leite.  Na fase de discussão do
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parecer do relator, deputado João Leite, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei

nº  1.254/2015,  no 1º  turno,  e pela rejeição do Substitutivo nº  1,  da Comissão de

Constituição e Justiça,  o presidente defere o  pedido de  vista  da deputada Celise

Laviola.  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

939,  1.012  e  1.059/2015.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.254/2015, do deputado Dilzon Melo, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Segurança Pública no Município de Ilicínea para debater os

altos índices de criminalidade locais;

nº 2.255/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja realizada visita

da  Comissão  de  Segurança  Pública  ao  secretário  de  Segurança  Pública  e  ao

superintendente executivo de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, para

conhecer o procedimento de revista íntima adotado naquele Estado;

nº 2.257/2015, do deputado João Leite,  em que solicita  seja realizada audiência

pública da Comissão de Segurança Pública para discutir a proposta de padronização

da frota do transporte escolar e outras correlatas, em Minas Gerais;

nº 2.260/2015, do deputado João Leite,  em que solicita  seja realizada audiência

pública da Comissão de Segurança Pública para ouvir sindicalistas do Sindicato dos

Servidores da Autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais a respeito de

denúncias de assédio moral naquela instituição;

nº  2.267/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública no Município de Guaxupé, em

caráter de urgência, com a finalidade de debater e solicitar providências cabíveis com

relação  ao  aumento  da  criminalidade  local,  conforme  ofício  encaminhado  pelo

presidente da Câmara Municipal, Sr. Durvalino Gôngora de Jesus;

nº 2.275/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao chefe da Polícia Civil pedido de providências com relação aos fatos expostos pelo

jornalista  Sérgio  Vasconcelos  Barbosa,  residente  em  Araçuaí,  que  denunciam
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reiterados crimes de ameaça, calúnia, difamação e lesão corporal, após a publicação

de notícias no jornal Gazeta de Araçuaí;

nº 2.276/2015, da deputada Cristina Corrêa e da deputada Marília Campos, em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social e ao Comando-

Geral da Polícia Militar pedido de providências para a permanência de policiamento

nas imediações dos terminais Move, em especial no Município de Santa Luzia, por se

tratar de áreas de alto risco de violência.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  em

18/6/2015, às 14h30min, para apreciar, no 1º turno, o parecer do Projeto de Lei nº

1.254/2015, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – Antônio Carlos Arantes – Gilberto Abramo.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 18/6/2015

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê  e  Thiago  Cota,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a

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

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

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

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

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

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Tiago

Ulisses, que conclui pela rejeição da Emenda nº 3, apresentada ao Projeto de Lei nº

1.266/2015, no 1º turno, o presidente defere o pedido de vista do deputado Felipe

Attiê. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e

a votação de proposições da comissão. A votação do Requerimento nº 2.244/2015 é

adiada a requerimento do deputado Arnaldo Silva. Cumprida a finalidade da reunião,

a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para
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a próxima reunião  extraordinária  dia  19/6/2015,  às  11  horas,  para  apreciação do

parecer do Projeto de Lei nº 1.266/2015, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei  Miranda – Thiago Cota – Durval Ângelo –

Gustavo Corrêa.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

18/6/2015

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, Antônio Carlos Arantes (substituindo o deputado João Leite, por indicação

da liderança do BVC) e Gilberto Abramo (substituindo a deputada Celise Laviola, por

indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Está presente

também  o  deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Sargento Rodrigues, 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), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º turno, do Projeto de Lei  nº

1.254/2015, na forma original, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  2.306/2015,  do  deputado  Neilando  Pimenta,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o aumento da

criminalidade e da violência no Município de Carlos Chagas e para propor medidas

eficazes contra a falta de segurança;

nº  2.307/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Antônio  Carlos  Arantes  e

Gilberto Abramo, em que solicitam sejam ouvidos nesta reunião os representantes da
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comissão  do  concurso  para  provimento  dos  cargos  de  Agente  de  Segurança

Penitenciário e Socioeducativo de 2013.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir Paolo Leite

Costa,  Carlos  Eduardo  de  Brito  e  André  Luiz  Jaques  Horta,  representantes  da

comissão  do  concurso  para  provimento  dos  cargos  de  Agente  de  Segurança

Penitenciário  e  Socioeducativo  de  2013,  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  suas

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

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

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

Sala das Comissões, 19 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 1 À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … – Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado o seguinte art. 139:

“Art. 139 – Os servidores públicos que não tenham sido admitidos na forma prevista

nos incisos II, V e IX do art. 37 da Constituição da República, estáveis ou não por

efeito  do  art.  19  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  mesma

Constituição, até 5 de novembro de 2007 serão considerados efetivos, inclusive para

fins previdenciários, e passarão a integrar quadro temporário em extinção à medida

que vagarem os cargos, funções ou empregos públicos respectivos, proibida nova

inclusão ou admissão a qualquer título, assim como o acesso a quadro diverso ou a

outros cargos, funções ou empregos.”.

Sala das Reuniões, 22 de junho de 2015.

Lafayette de Andrada – Gustavo Corrêa – Neilando Pimenta – Sargento Rodrigues

– Gustavo Valadares – Arlen Santiago – João Leite – Ione Pinheiro – Duarte Bechir –

Bonifácio Mourão – Luiz Humberto Carneiro – Dalmo Ribeiro Silva – Carlos Pimenta –

Alencar da Silveira Jr. – João Vítor Xavier – Antônio Jorge – Antônio Carlos Arantes –
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Dilzon Melo – Felipe Attiê – Tito Torres – Gil  Pereira – Wander Borges – Roberto

Andrade – Doutor Wilson Batista – Gilberto Abramo – Leandro Genaro.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI CONPLEMENTAR Nº 1/2015

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º – O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º – (…)

§ 1º – Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de Barão de Cocais,

Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Catas Altas, Fortuna de Minas, Funilândia,

Inhaúma, Itabira, Itabirito, Itaúna, Jequitibá, João Monlevade, Moeda, Pará de Minas,

Prudente  de  Morais,  Santa  Bárbara,  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo,  São  José  da

Varginha e Sete Lagoas.”.

Sala das Reuniões, 22 de junho de 2015.

Fred Costa

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

Acrescente-se onde convier:

“Art. … – Os efeitos desta lei retroagem à data de 1º de junho de 2015.”.

Sala das Reuniões, 22 de junho de 2015.

Cabo Júlio

Justificação:  Esta  emenda  visa  permitir  que  os  agentes  penitenciários  e

socioeducativos que tiverem seus contratos encerrados no mês de junho possam ser

alcançados pelos efeitos da aprovação desta lei, uma vez que durante a tramitação

da proposta, mesmo estando em regime de urgência alguns contratos já prorrogados

perderam sua efetividade, colocando em risco o sistema prisional e socioeducativo

por falta de servidores.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 557/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº

2.499/2011,  o  projeto  em  análise  “dispõe  sobre  a  criação  da  política  estadual

destinada à implantação do conceito de desenho universal na produção de habitação

com interesse social e dá outras providências”.
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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 Trabalho, da Previdência e da Ação

Social, analisando o mérito da matéria, opinou pela aprovação da matéria na forma

do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  determina  que  o  Poder  Executivo  elabore  política  destinada  à

implantação do conceito de desenho universal na produção de habitação de interesse

social.  Segundo  o  art.  1º,  parágrafo  único,  da  proposição,  o  desenho  universal

corresponde a “um conjunto de critérios, a serem observados quando da concepção

arquitetônica  de  unidades  habitacionais  (casas  e  apartamentos)  e  de  espaços

urbanísticos (sistemas de acesso, rampas, sinalizações, equipamentos), capazes de

atender à maioria das pessoas, inclusive indivíduos com deficiências físico-motora,

auditiva, visual e cognitiva, provisórias ou permanentes, mas também aquelas com

estrutura diferenciada, obesidade e mobilidade reduzida, como crianças, gestantes,

idosos”.

Em sua justificação, o autor do projeto afirma que “a adoção das concepções do

desenho universal nos projetos arquitetônicos e urbanísticos é um processo em curso

no mundo todo, a partir da evolução dos estudos da ergonomia aplicada aos produtos

voltados  à  moradia,  aos  equipamentos  públicos  e  de  lazer,  aos  sistemas  de

circulação e às áreas comuns”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, uma vez que a matéria se

encontra no domínio da competência legislativa estadual.

Tendo em vista  a necessidade de melhor  sistematizar  a  matéria  e  atender  aos

objetivos do projeto, dentro dos limites da atuação constitucional do Poder Legislativo,

a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, ressaltando que

“o  ponto  de  equilíbrio  entre  os  Poderes  Legislativo  e  Executivo  envolve  o
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reconhecimento de que projeto de lei, ainda que de iniciativa de 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”.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social considerou a proposta

meritória e oportuna, na medida em que propõe “a implementação das diretrizes de

acessibilidade na produção de habitação de interesse social, entendendo que essa

medida proporcionará mais qualidade, conforto e segurança às pessoas”. Entretanto,

apresentou  o  Substitutivo  n°  2,  com  o  qual  concordamos,  a  fim  de  “proceder  a

algumas alterações no Substitutivo nº 1, de acordo com o que prescreve a técnica

legislativa, de modo a conferir maior clareza ao comando”.

Do  ponto  de  vista  financeiro  e  orçamentário,  escopo  desta  comissão,  a

implementação das medidas constantes no projeto original implica despesas para o

erário,  o  que  não  acontece  em  relação  aos  substitutivos  apresentados  pelas

comissões que antecederam a esta, pois ambos inserem nas diretrizes da política

estadual  de habitação de interesse social,  prevista na Lei  nº 18.315, de 2009, os

conceitos de desenho universal.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 557/2015, no 1°

turno,  na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Rogério Correia – Sargento

Rodrigues – Gustavo Corrêa – Celise Laviola – Thiago Cota.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 999/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  iniciativa  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 89/2011, tem por escopo alterar

a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a
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Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

inciso VII, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O objetivo precípuo do projeto é estabelecer a alíquota de IPVA de 1% para veículo

movido a propulsor elétrico, mediante o acréscimo de parágrafo ao art. 10 da citada

Lei nº 14.937.

De acordo com os arts. 7º e 10 do mesmo diploma, a base de cálculo do IPVA é o

valor  venal  do veículo, e a alíquota de 1% é aplicada para veículos destinados a

locação, de propriedade de pessoa jurídica, e para ônibus, micro-ônibus, caminhão,

caminhão-trator  e  aeronave.  Em  se  tratando  de  motocicleta,  motoneta,  triciclo,

quadriciclo, ciclomotor e veículo para transporte público rodoviário de passageiros, a

alíquota  é  de  2%.  Para  caminhonete  de  carga  picape,  furgão  e  embarcação,  é

estabelecida a alíquota de 3%. Aos demais veículos aplica-se a alíquota de 4%. E a

alíquota  será  de  0,5% para  caminhões  destinados  a  locação,  de  propriedade  de

pessoa jurídica que utilize no mínimo 500 veículos registrados no Estado destinados

exclusivamente a locação,  mediante regime especial  de tributação concedido pela

Secretaria  de Estado de Fazenda,  na forma, nos prazos e nas demais  condições

estabelecidos em regulamento.

Em  todos  esses  casos,  tratando-se  de  veículo  movido  exclusivamente  a  álcool

etílico hidratado combustível, a base de cálculo fica reduzida em 30%, como dispõe o

§ 6º do art. 7º da citada lei.

O autor do projeto ressalta a importância de o poder público conceder incentivos

fiscais para a produção e expansão do mercado de carros elétricos, por estes não

produzirem  poluição  ambiental  e  serem  bastante  silenciosos.  Destaca  ainda  que

vários entes da Federação já o fazem, citando, a título de ilustração, os Estados de

Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí,  Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e

Sergipe, que concedem isenção de IPVA para esses veículos, e os de São Paulo, Rio
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de Janeiro e Mato Grosso do Sul, que determinam a aplicação de alíquotas menores

para eles.

De fato, os veículos elétricos apresentam inúmeras vantagens sobre os veículos

convencionais,  sobretudo do ponto  de  vista  ambiental,  uma vez que  não  emitem

gases de efeito estufa. Em favor desse tipo de propulsor,  destacam-se a sua alta

eficiência energética, o reduzido custo operacional,  a  baixa emissão de ruído e a

ausência de vibrações. Segundo o Instituto Nacional de Eficiência Energética – Inee

–, esses veículos podem produzir efeitos consideráveis no sistema elétrico interligado

do Brasil, representando um papel extremamente positivo para redução de perdas de

transmissão e distribuição no setor elétrico.

No entanto, embora já existam no Brasil empresas que utilizam, comercializam e

fabricam  veículos  elétricos  leves  e  pesados,  que  têm  se  mostrado  viáveis  para

transporte  de  passageiros  em  centros  urbanos,  frotas  municipais,  serviços  de

distribuição postal, coleta urbana de lixo e logística de distribuição urbana, para que

esses  veículos  conquistem  definitivamente  o  mercado  no  País  é  preciso  haver

mudança  de  paradigma.  É  nesse  sentido  que  a  concessão  de  incentivos  fiscais

assume  um  papel  crucial.  A exemplo  do  que  já  foi  feito  pelo  governo  visando

incentivar a produção e utilização de veículos movidos a álcool, durante a crise do

petróleo, é importante estimular a utilização dos veículos elétricos no contexto atual

de aquecimento global e crise energética.

No que tange à competência desta comissão para avaliar a repercussão financeira

das proposições, cabe-nos salientar que o projeto de lei sob comento não entra em

conflito com o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual estabelece requisitos

para a concessão de benefício de natureza tributária da qual  decorra renúncia de

receita. Isso porque, como não há arrecadação do imposto relativo à propriedade de

veículos elétricos, não há que falar em perda de receita, conforme já se pronunciou a

Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe ressaltar que a inexistência em nosso estado de frota de veículos movidos a

energia elétrica não significa que, tornando-se lei, essa proposição ficaria desprovida

de objeto, pois deve-se levar em conta que, em futuro próximo, a situação certamente

se modificará, com o surgimento de uma frota composta de unidades automotivas
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desse gênero.

De resto, cumpre-nos esclarecer que o relator está de acordo com o Substitutivo nº

1, pois, conforme salientou a Comissão de Constituição e Justiça, “do ponto de vista

da  técnica  legislativa,  o  projeto  de  lei  melhor  atenderia  ao  seu  propósito  se

simplesmente acrescentasse inciso ao art.  10 da Lei nº 14.937, visto que o  caput

desse  artigo  enuncia  diretamente,  por  intermédio  de  incisos,  as  categorias  de

veículos automotores com as respectivas alíquotas de IPVA. Além disso, a expressão

'independentemente  da  categoria',  constante  na  proposição,  se  nos  afigura

desnecessária,  porquanto  a  simples  menção  a  veículo  movido  a  energia  elétrica

engloba todas as categorias desse tipo de veículo”.

Em função disso, o substitutivo tão somente acrescenta o inciso X ao art. 10 da Lei

nº 14.937, de forma a se estabelecer que a alíquota do IPVA será de 1% para veículo

movido a eletricidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 999/2015, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  –  Rogério  Correia,  relator  –  Sargento  Rodrigues  –

Gustavo Corrêa – Celise Laviola – Thiago Cota – Vanderlei Miranda.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 22/6/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nº 35/2015; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da

discussão – Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.660/2015;  apresentação

da  Emenda  nº  1;  encerramento  da  discussão –  Questões  de  Ordem  –

Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

1/2015; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão – Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 1.248/2015;  encerramento da discussão – Discussão,

em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.350/2015;  encerramento  da  discussão  –

Inexistência de quórum para votação – Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes –

Antônio Jorge – Arlete Magalhães – Bosco – Celise Laviola – Cristiano Silveira –

Cristina  Corrêa  –  Dalmo Ribeiro  Silva  –  Dirceu  Ribeiro  –  Duarte  Bechir  –  Durval

Ângelo – Emidinho Madeira – Fábio Cherem – Geisa Teixeira – Geraldo Pimenta – Gil

Pereira – Gilberto Abramo – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Iran Barbosa –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – Léo Portela – Luiz Humberto Carneiro –

Marília Campos – Nozinho – Professor Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade –

Rogério  Correia  –  Sargento  Rodrigues  –  Tiago  Ulisses  –  Tito  Torres  –  Vanderlei

Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 18h1min, a lista de comparecimento

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

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

1ª Parte

Ata

– O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O 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.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente – A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,

mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta. Discussão, em 2º

turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015, do governador do Estado,

que acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado. A Comissão Especial

opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, a

proposta. Não há oradores inscritos.

– Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição do dia 23/6/2015.

O presidente – Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  à  proposta  uma  emenda  do  deputado

Lafayette de Andrada e outros, que recebeu o nº 1, e, nos termos do inciso II do art.

201  do  Regimento  Interno,  encaminha  a  emenda  com  a  proposta  à  Comissão

Especial para parecer.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.660/2015, do governador do Estado,

que altera a Lei nº 18.185, de 4/6/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo

determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República. A Comissão

de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

– Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição do dia 23/6/2015.
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O presidente – Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Cabo

Júlio, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno,

será submetida a votação independentemente de parecer, no momento oportuno.

Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Presidente,  conseguimos costurar um acordo

para que a Proposta de Emenda à Constituição nº 35 pudesse receber uma emenda

elaborada pela oposição. O primeiro signatário é o deputado Lafayette de Andrada.

De público, cumprimento os deputados da oposição, que lutaram muito para que a

Proposta de Emenda à Constituição nº 35 pudesse ser aqui apresentada. Gostaria de

pedir aos servidores da educação, especialmente aos designados, que façam uma

grande  mobilização  na  quarta-feira  próxima,  pela  manhã,  quando  votaremos  a

Proposta de Emenda à Constituição nº 35 e também a emenda apresentada pelos

deputados da oposição. Faço esse apelo a todos os educadores que se encontram

na condição de designados. Esse será o grande momento em que decidiremos o

futuro desses designados. Sr. Presidente, na quarta-feira próxima, dia 24 de junho, às

9 horas, apreciaremos a Proposta de Emenda à Constituição nº 35. A emenda que

apresentamos  visa  resguardar  e  garantir  o  vínculo  empregatício  dessas  pessoas,

para  que  possam  manter-se  no  emprego,  como  forma  de  respeito  à  dignidade

humana. Não é possível que trabalhadores com 29 anos de serviços prestados ao

Estado de Minas Gerais, que começaram ainda na década de 1980 nessa situação

de designados e que passaram por mais de sete governos, em que a modalidade de

designado foi  se repetindo ao longo do tempo,  sejam demitidos.  Deputados  João

Leite, Lafayette de Andrada e líder Gustavo Corrêa, este é um momento ímpar em

que o Plenário da Assembleia Legislativa poderá decidir o futuro dessas pessoas.

Deputado  Dirceu  Ribeiro,  esta  será  uma  oportunidade  para  os  deputados  se

manifestarem.  Sabemos  que  alguns  serão  contra  a  nossa  emenda  e  que  outros

deverão escolher entre a dignidade desses trabalhadores, votando a favor da nossa

emenda, e a demissão sumária deles. Espero que aqueles deputados, que a vida

inteira se intitularam defensores dos trabalhadores, neste momento, possam entender
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a  complexidade  da  matéria  e  garantir  o  emprego  dessas  pessoas.  Em  hipótese

alguma poderemos permitir que trabalhadores com 29 anos de serviço sejam postos

em uma lata de lixo. Fiz uma longa exposição durante a votação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 35, em 2º turno, na Comissão Especial. Eu e o deputado

João  Leite  fizemos  uma intervenção  longa  sobre  a  necessidade  de  ampararmos

esses trabalhadores. Deputado João Leite, será um momento ímpar em que vamos

conhecer aqueles que, de fato, são defensores de trabalhadores e aqueles que, de

fato,  não  querem  que  essas  pessoas  sejam  efetivamente  amparadas  pelo  poder

público. Não podemos, Sr. Presidente, conviver com a situação de desespero dessas

pessoas. Eu e o deputado João Leite fomos procurados por duas senhoras que estão

designadas pelo Estado há 29 anos. Há 29 anos, deputado Ivair Nogueira, o Estado

de  Minas  Gerais,  independente  de  que  governo  fosse,  vinha  reformulando  e

renovando esses contratos, mas agora elas se depararam com a situação de ser

mandadas embora. No setor privado, deputado Dalmo Ribeiro Silva, nós, que somos

advogados, sabemos quais são as consequências disso. O cidadão vai à Justiça do

Trabalho e recebe seu Fundo de Garantia por tempo de serviço – isso se não ocorrer

uma demissão injusta, em que o trabalhador ainda recebe 40% de multa a seu favor,

em relação ao FGTS. O trabalhador recebe, ainda, o pagamento do décimo terceiro

salário, de férias, do terço de férias, ou seja, todos os direitos trabalhistas são pagos

ao trabalhador. Tentamos aqui uma emenda – que copiei de V. Exa. no passado –

para uma situação semelhante, para aprovarmos o pagamento de uma remuneração

a cada ano, mas, infelizmente, a base de governo a derrotou. Concluindo, presidente

– peço a paciência de V. Exa. –, o que estamos propondo nessa PEC é amparar

essas pessoas. Não podemos, deputado Dirceu Ribeiro, em hipótese alguma, dizer

não a essa emenda. Isso é simplesmente decretar a situação de desespero desses

designados. Deputado Hely Tarqüínio, fiz e farei esse encaminhamento. Já mandei

pegar  inclusive  a  lista  das  votações do PL nº  59  e  do  PL nº 62,  em que juízes,

desembargadores, promotores e procuradores recebem, por aprovação desta Casa,

deputado Dirceu Ribeiro, auxílio-livro da ordem de R$13.000,00, o que significa um

salário mensal a mais de R$1.080,00 no contracheque dessas autoridades. E olhem
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que essas autoridades ganham como salário inicial  R$28.000,00. Se este plenário

teve a coragem, teve a ousadia de aprovar um auxílio-livro da ordem de R$13.000,00

para  promotores  e  procuradores,  juízes  e  desembargadores,  quero  ver  se  tem

coragem para aprovar a nossa emenda, a emenda da oposição, por meio da qual

vamos  garantir  emprego  para  quem  recebe  R$750,00  ou  R$800,00  por  mês.  A

situação  desses  trabalhadores  é  extremamente  delicada.  Há  mais  de  50  mil

trabalhadores  nessa  situação.  Esperamos,  deputado  Hely  Tarqüínio,  que  os

deputados tenham equilíbrio e sensatez, mas, acima de tudo, que vejam o que está

em  jogo,  que  é  a  dignidade da  pessoa.  Portanto,  neste  momento,  encerramos  a

discussão da PEC e a emenda será apreciada pela comissão especial. Na próxima

quarta-feira,  dia  24  de  junho,  às  9  horas,  faremos  uma grande  mobilização  dos

designados  na  educação  para  que  possamos  votar  essa  PEC  e  defender  os

trabalhadores que trabalharam – não é tempo fictício – durante quase três décadas e

não podem ser colocados numa lata de lixo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Rogério Correia – Sr. Presidente, como abri mão da discussão da PEC

nº 35, solicito a V. Exa. o mesmo tempo concedido ao deputado Sargento Rodrigues

para fazer contraposição às questões apresentadas por ele.

O deputado Sargento Rodrigues – Não falei nada sobre V. Exa.

O deputado Rogério Correia – Quero falar sobre o raciocínio político que V. Exa.

apresentou em relação a essa questão. Na verdade, Sr.  Presidente,  é sabido por

todos que a Assembleia Legislativa não pode e não conseguirá, mesmo que vote uma

emenda constitucional, efetivar os trabalhadores da Lei nº 100 sem concurso público.

Por quê? Isso foi decisão transitada em julgado. O STF deu essa sentença. A partir

daí, ficou decretado que a única forma de ingresso é por meio de concurso público.

Isso foi estabelecido pelo STF. É como se eu, deputado, quisesse revogar a lei da

gravidade. Seria uma beleza, mas nós da Assembleia Legislativa não temos força

para revogá-la, em hipótese alguma. O STF decretou a inconstitucionalidade e votou,

está em fase terminal. Já não há mais como se efetivar sem concurso público. Não se

pode alterar, com a Constituição do Estado, um ordenamento que vem desde 1988.

Aí a confusão feita pela oposição, de forma proposital, que vem dizer que alguém,
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alegando a inconstitucionalidade desse fato, mostra e diz que a realidade já terminou

com  a  utopia  e,  portanto,  se  posiciona  contrário,  como  se  fosse  contra  os

trabalhadores da Lei nº 100. Não é verdade. Posto que isso não é solução, como

trabalhar a Lei nº 100? É o que fizemos durante todo esse processo. O deputado

Dirceu, bem como todos os outros presentes, estão preocupados com essa questão.

Por exemplo, conseguimos que o prazo fosse dilatado para dezembro, e o Supremo

assim agiu, ou seja, ganhamos tempo. Conseguimos também que aquele de que trata

a Lei nº 100 que ficasse até dezembro e completasse 25 anos no Ipsemg tivesse

direito à aposentadoria até dezembro. O governo se convenceu disso, e a decisão do

STF, a última, permitiu que o governo assim interpretasse. Conseguimos ainda, em

um  acordo  com  o  INSS,  que  ninguém  perdesse  nenhum  dia  sequer  de  serviço

prestado na escola, ou seja, eles terão o tempo de serviço totalizado, não ficarão a

ver navios pelo tempo que trabalharam. Agora estamos trabalhando para que, com os

próximos concursos, o professor efetivado da Lei nº 100 conte o tempo de serviço, de

acordo com o que permite o Supremo, em questão de desempate. É uma vitória

espetacular para os próximos concursos. Além disso, conseguimos que os adoecidos

ou em ajustamento funcional ficassem no Ipsemg, pois ficaram doentes no exercício

do cargo.  Portanto  o  Ipsemg tem de cuidar  deles  e  aposentá-los.  É  isso  que foi

possível ser feito até agora, e mostramos a nossa preocupação com o professor de

que trata a Lei nº 100. Mas não acho justo que se faça disso uma promessa em vão.

O Ministério Público – já mostrei isso ao presidente da Casa, V. Exa. sabe disso –

enviou a esta Casa uma notificação dizendo que, mesmo que a PEC fosse aprovada,

o governador do Estado não poderia aplicá-la, porque não pode contrariar a decisão

tomada pelo STF. Ou seja, se não a aprovarmos, o governador terá de ir ao STF e

perguntar se poderá ser aplicada. O Supremo dirá: “Não, governador, V. Exa. não

pode se indispôr contra uma decisão nossa, portanto essa PEC não tem validade”.

Essa será a resposta do STF diante do que foi colocado por ele. O governador do

Estado não pode desconhecer essa orientação do Ministério Público e passar por

cima do Supremo, senão poderia até perder o cargo. Sei que membros da oposição,

que até hoje não aceitam a derrota acachapante que tiveram nas urnas, gostariam
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muito que ele fizesse isso, mas ele não pode fazer, porque tem a obrigação de, como

governador, respeitar a decisão do STF. Portanto tenho dito que isso não passa de

demagogia ou de vontade não expressa daquilo que desejam aqueles, isto é, apertar

o governador do Estado e não resolver o problema. Estamos resolvendo o problema,

mas  resolver  o  problema  não  é  prometer,  revogar  a  lei  da  gravidade  ou  outros

absurdos  desse  tipo.  Faço  questão  de  dizer  isso.  Vamos  fazer  o  debate.  Quero

colocar às claras o teor verdadeiro do debate, que não é quem é a favor ou contra os

professores  da  Lei  nº  100.  Demonstramos  e  votamos  recentemente  todo  um

arcabouço de legislação pertinente aos professores, incluindo piso salarial, reajuste

anual e várias outras conquistas que, durante anos e anos, eles tentaram obter e não

conseguiram. Era esse o esclarecimento que gostaria de dar a V. Exa.

O  presidente  –  Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 1/2015, do deputado Fred Costa, que altera a Lei Complementar n°

89,  de 12/1/2006,  que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo  Horizonte.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Assuntos  Municipais  opina  pela

aprovação do projeto na  forma do Substitutivo nº  2,  que apresenta.  Continua em

discussão o projeto. Não há outros oradores inscritos.

– Vem à Mesa a Emenda nº 1, que foi publicada na edição do dia 23/6/2015.

O presidente – Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi  apresentada ao projeto uma emenda do deputado Fred

Costa, 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  Assuntos  Municipais  para

parecer.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.248/2015, do deputado Lafayette de

Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do Deserto

o imóvel que especifica. 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.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.350/2015, do deputado Gil Pereira,
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que altera a Lei nº 21.527, de 16/12/2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/1975, e

dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão.

Encerramento

O presidente – Persistindo a falta de quórum para votação, o presidente encerra a

reunião, desconvocando as extraordinárias de amanhã, dia 23, às 9 e às 18 horas, e

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14

horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, EM 28/5/2015

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Noraldino Júnior e Léo Portela (substituindo o deputado Ricardo Faria, por

indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Está presente

também o deputado Nozinho. Havendo número regimental, o presidente, deputado

Noraldino  Júnior,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do deputado Léo Portela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

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

comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados  os  seguintes  Requerimentos  nºs  1861  e  1862/2015,

recebidos anteriormente pela presidência.

São recebidos,  submetidos  a votação,  cada um por  sua vez,  e aprovados pela

presidência os seguintes requerimentos:

nº 1.980/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Agostinho Patrus Filho, em que

solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as  políticas  públicas

referentes à fauna doméstica e silvestre desenvolvidas em outros estados;

nº 1.981/2015, dos deputados Noraldino Júnior e Anselmo José Domingos, em que

solicitam seja encaminhado ao Sr. Marcelo Dolzany da Costa, juiz federal da 16ª Vara
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Federal  de Belo  Horizonte,  moção de apoio  ao  julgamento  da  Ação Civil  Pública

impetrada pelo Instituto Abolicionista Animal contra a Universidade Federal do Estado

de Minas Gerais, que trata da utilização de animais em disciplinas da Faculdade de

Medicina dessa instituição, bem como pedido de providências para que julgue a ação

nº 0003543-04.2014.4.01.3800 do ponto de vista jurídico e ético.

São  recebidos  pela  presidência  para  posterior  apreciação  os  seguintes

requerimentos:

nº  1.982/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater os atropelamentos de animais silvestres nas rodovias

que cortam o Estado;

nº  1.983/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater o abandono de animais vivos ao longo das margens

do Rio Arrudas, no perímetro urbano de Belo Horizonte;

nº 1.984/2015, dos deputados Noraldino Júnior,  Dilzon Melo, Geraldo Pimenta e

Léo Portela, em que solicitam seja realizada visita dessa à Delegacia de Proteção à

Fauna de Minas Gerais com a finalidade de conhecer sua atuação e seus projetos;

nº 1.985/2015, dos deputados Noraldino Júnior,  Dilzon Melo, Geraldo Pimenta e

Léo  Portela,  em  que  solicitam  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  o  Sr.

Alexandre  Victor  de  Carvalho,  desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas

Gerais, por seu posicionamento e manifestação em relação ao crime ambiental de se

submeter animal a labor, especificamente cavalos em veículos de tração animal;

nº  1.986/2015,  do  deputado  Nozinho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais pedido de providências para

que  se  avalie  a  possibilidade de se construir  ecodutos  às  margens das  rodovias

mineiras para que animais silvestres possam transitar com liberdade e segurança.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2015.

Noraldino Júnior, presidente – Ione Pinheiro – Roberto Andrade.
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 2/6/2015

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Fábio Avelar Oliveira e Roberto Andrade, 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 Fábio

Avelar  Oliveira,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  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 a votar

proposições  da  comissão.  Comunica  também  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.

Fernando  Rodrigues  de  Bairros,  presidente  da  Associação  dos  Fabricantes  de

Refrigerantes do Brasil, publicado no  Diário do Legislativo  em 21/05/15, informando

que  as  empresas  Bebidas  Jota  Efe  Indústria  e  Comércio  Ltda.  e  Refrigerantes

Itamonte  Ltda.,  representantes  do  Estado,  foram  ganhadoras  no  concurso  Os

Melhores Sabores do Brasil.  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 359/2015 (relator: deputado Fábio

Avelar  de  Oliveira)  em  virtude de redistribuição.  Passa-se à  2ª  Fase da 2ª  Parte

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

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 852/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 2.038/2015, do deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir a situação do Circuito Cultural Praça da Liberdade;

nº 2.040/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada audiência

pública  para  debater  o  papel  dos  distritos  industriais  na  interiorização  do

desenvolvimento no Estado, no fomento industrial e na geração de empregos, bem

como conhecer os projetos  industriais já desenvolvidos nos 53 distritos industriais

implantados;
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nº  2.041/2015,  do  deputado  Roberto  Andrade,  em  que  seja  realizada  reunião

conjunta dessa comissão com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

para debater a extensão rural, cooperativismo e a agroindústria, por ocasião da 86ª

Semana do Fazendeiro;

nº  2.043/2015,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública da para debater os impactos, no Estado, dos 35 acordos bilaterais

assinados entre o Brasil e China, em 19/05/2015, no valor de mais de US$53 bilhões

de investimento;

nº 2.044/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência pública para debater o impacto das bandeiras tarifárias nas indústrias, no

comércio e na agricultura. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece

a presença de todos,  convoca os membros da  comissão para  a próxima reunião

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

Sala das Comissões, 9 de junho de 2015.

Roberto Andrade, presidente – João Leite – Fábio Avelar Oliveira.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 3/6/2015

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados  Bosco  e  Thiago  Cota,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Thiago Cota, dispensa a leitura da

ata da reunião 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 das Comissões.

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

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

são aprovados os seguintes requerimentos:

nº 1.962/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada audiência

pública  para  debater  as  condições  de  conservação,  gestão  e  funcionamento  dos

prédios públicos que integram o Circuito Cultural da Praça da Liberdade.
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Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2015.

Bosco, presidente – Cristina Corrêa – Thiago Cota.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 9/6/2015

Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Antônio Jorge e  Missionário  Marcio Santiago,  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Antônio  Jorge,

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

Ione  Pinheiro,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a discutir e

votar  proposições  da  comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofício  do  deputado  Fred  Costa,  presidente  da  Comissão  de

Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  convidando  esta  comissão  a  participar  de

visita para conhecer o albergue do Bairro Floresta e de audiência pública, no Auditório

da Faculdade Estácio de Sá, para debater a transferência do albergue da Pedreira

Padre Lopes para o Bairro Floresta, ambas a serem realizadas por aquela comissão

no dia 17 de junho de 2015, respectivamente às 10 e às 19 horas. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário.  Submetidos  a  discussão e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 271 e 272/2015. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  2.124/2015,  do  deputado  Missionário  Marcio  Santiago,  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack
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e Outras Drogas no Município de Jaíba, para debater o enfrentamento do uso de

crack e outras drogas no referido Município;

nº 2.125/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas no

Município de Pará de Minas,  para debater  o avanço do uso de crack no referido

Município;

nº 2.126/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informação  sobre  a  estratégia  de

enfrentamento do aumento da criminalidade no hipercentro de Belo Horizonte, bem

como das ações de prevenção e combate à comercialização e uso de crack e outras

drogas;

nº 2.127/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Defesa Social e ao Secretário de Saúde pedido de informação sobre a

política pública destinada às ações de prevenção ao uso e de recuperação da saúde

dos usuários de álcool e outras drogas;

nº 2.128/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Educação pedido de informação sobre a política pública destinada às

ações  de  prevenção  ao  uso  de  álcool  e  outras  drogas  entre  as  crianças  e

adolescentes no âmbito das escolas do Estado;

nº 2.129/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Saúde pedido de informação sobre a quantidade de processos judiciais

determinando a internação ou o tratamento dos usuários de álcool e outras drogas,

nos anos de 2012 a 2014 e ao primeiro trimestre de 2015, com vistas a conhecer a

ampliação dessa demanda.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2015.

Antônio  Jorge,  presidente  –  Missionário  Marcio  Santiago  –  Léo  Portela  –  Ione

Pinheiro.
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ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

10/6/2015

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues e João Leite, membros da supracitada comissão. Está presente também o

deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o presidente, deputado

Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater a questão da

segurança em Andradas e suas repercussões em toda a região Sul de Minas Gerais.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Carlos

Mosconi,  ex-deputado  estadual;  Rodrigo  Aparecido  Lopes,  prefeito  municipal  de

Andradas; Hamilton Raimundo, presidente da Câmara Municipal de Andradas; Ten.

Cel. PM Frederico Antônio de Lima, comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar,

representando  o  Cel.  PM  Marco  Antônio  Badaró  Bianchini,  comandante-geral  da

Polícia Militar  do Estado de Minas  Gerais;  Gustavo Henrique Magalhães  Manzoli,

delegado regional da Polícia Civil, representando o Sr. Wanderson Gomes da Silva,

chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Eduardo Soares de Araújo, juiz de

direito da Comarca de Andradas; Leandro Martinez de Castro, promotor de justiça da

Comarca de Andradas; Douglas Fernando Pelagaldi, diretor do presídio de Andradas,

representando o Sr. Antônio de Pádova Marchi Júnior, subsecretário de Administração

Prisional  da Secretaria  de Estado de Defesa Social,  que são convidados a tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva,

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

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

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

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

de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente.
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ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

11/6/2015

Às 11h3min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Cabo Júlio,  membros da supracitada

comissão. Está presente também o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número

regimental,  o  presidente,  deputado Sargento Rodrigues,  declara  aberta  a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  dá-a por aprovada e a subscreve. A

presidência  suspende  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  O  Projeto  de  Lei  nº

1.736/2015, em turno único, e o Requerimento nº 939/2015 deixam de ser apreciados

por  falta  de quorum. Cumprido o prazo regimental  de duração da reunião, esta é

encerrada.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

11/6/2015

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Leonídio Bouças,

João  Alberto,  Antônio  Jorge,  Bonifácio  Mourão,  Isauro  Calais,  Durval  Ângelo

(substituindo o deputado Cristiano Silveira,  por  indicação da liderança do BMM) e

Sargento Rodrigues (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação

da  liderança  do  BVC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Antônio Jorge, dispensa a leitura

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

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O presidente retoma

a  discussão  do  parecer  do  deputado  Isauro  Calais  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº
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1.660/2015, no 1º turno, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

da matéria na forma do Substitutivo nº1. A seguir anuncia o recebimento da Proposta

de  Emenda  nº  1,  de  autoria  do  deputado  Antônio  Jorge,  ao  referido  parecer.

Encerrada a discussão, o presidente submete o parecer a votação, salvo proposta de

emenda  apresentada.  É  aprovado  o  parecer  do  relator.  Em  seguida,  submete  a

votação a Proposta de Emenda nº1, que é rejeitada. Registra-se o voto contrário dos

deputados Sargento Rodrigues e Bonifácio Mourão. Em seguida, após discussão e

votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer sobre o Projeto de Lei nº 1/2015, que

conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  (relator:

deputado Leonídio Bouças). O Projeto de Lei nº 1.269/2015 é retirado da pauta por

deliberação  da  comissão  a  requerimento  do  deputado  Isauro  Calais.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais – Antônio

Jorge.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015, EM

12/6/2015

Às 9h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Durval  Ângelo,  João  Leite,  Sargento  Rodrigues  e  Tiago  Ulisses,  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc,  deputado

Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se

tratar da primeira reunião da comissão, que se destina a eleger o presidente e o vice-

presidente.  Registram-se  as  candidaturas  dos  deputados  Vanderlei  Miranda  e

Sargento  Rodrigues  para  presidente  e  Durval  Ângelo  e  João  Leite  para  vice-

presidente.  Após  votação  nominal,  são  eleitos  para  presidente  e  vice-presidente,

respectivamente, os deputados Vanderlei Miranda e Durval Ângelo. O presidente ad

hoc proclama o resultado da eleição e declara empossado como vice-presidente o
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deputado Durval Ângelo, a quem passa a direção dos trabalhos. O vice-presidente

eleito declara empossado como presidente o deputado Vanderlei Miranda, a quem

retorna a direção dos trabalhos. O presidente acusa o recebimento da Proposta de

Emenda à Constituição nº  35/2015, no 1º turno, do qual  designou como relator o

deputado Durval Ângelo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária a

ser realizada hoje, às 15h15min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2015.

Vanderlei Miranda, presidente – Durval Ângelo – João Leite – Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015, EM

12/6/2015

Às  15h16min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda,  Durval  Ângelo,  João  Leite  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada

comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Cabo  Júlio.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura

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

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  É  distribuído  em

avulso o parecer do relator que conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição nº 35/2015 na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno (relator: deputado

Durval Ângelo). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária a

se realizar no dia 15/6/2015, às 9 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2015.

Vanderlei Miranda, presidente – Durval Ângelo – Tiago Ulisses



1582
____________________________________________________________________________

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

15/6/2015

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues, Doutor Jean Freire (substituindo a deputada Celise Laviola, por indicação

da  liderança  do  BMM)  e  João  Alberto  (substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por

indicação  da  liderança  do  BMM),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental,  o  presidente,  deputado Sargento  Rodrigues,  declara  aberta  a

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

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

se  destina  a  debater  as  condições  de  segurança  no  Município  de  Araçuaí  e

adjacências, as estratégias de combate à criminalidade e as ações de prevenção. A

seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  dos  Srs.

Carlindo Dourado Souza, presidente da Câmara Municipal de Araçuaí, encaminhado

informações  e  demandas  sobre  a  situação  precária  da  segurança  pública  no

município;  Carlos  Henrique  dos  Santos,  presidente  do  Conselho  Municipal  de

Segurança Pública de Araçuaí, encaminhando projetos sociais destinados ao trabalho

com  crianças  e  adolescentes;  e  ato  público  assinado  pelos  trabalhadores  em

Educação  da  Microrregião  de  Araçuaí,  encaminhando  manifestação  quanto  às

precárias condições de trabalhos nas escolas municipais. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Armando Jardim Paixão, prefeito

municipal de Araçuaí; Carlindo Dourado Souza, presidente da Câmara Municipal de

Araçuaí; Cel. PM Aroldo Pinheiro de Araújo, comandante da 15ª Região da Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais – Teófilo Otoni; Alberto Tadeu Cardoso de Oliveira,

Chefe do 15º Departamento de Polícia Civil de Teófilo Otoni;  Carlos Henrique dos

Santos, presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública de Araçuaí;  José

Gilvane Santos Almeida, presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçuaí;

Ivan Brandão, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Araçuaí –

OAB-MG; Edmar Silva Cassimiro, diretor do Presídio de Araçuaí, que são convidados

a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra aos deputados Doutor Jean

Freire e João Alberto, autores do requerimento que deu origem ao debate, para suas
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considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os  trabalhos  ordinários  da  reunião.

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

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

votação nominal, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº

1.736/2015  (relator:  deputado Sargento  Rodrigues),  que  recebeu parecer  por  sua

aprovação.  Passa-se à  3ª  Fase da  2ª  Parte (Ordem do Dia),  que  compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:

nº  2.165/2015,  dos deputados  Sargento  Rodrigues,  João Alberto  e Doutor  Jean

Freire,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de

providências para que seja outorgada, também, competência à Polícia Militar para a

lavratura do termo circunstanciado de ocorrência – TCO –, com vistas a evitar longos

deslocamentos  de  viaturas  para  as  delegacias  de  plantão  regionalizado  e  o

consequente desguarnecimento de efetivo policial nos vários municípios do Estado;

nº 2.166/2015, do deputado Sargento Rodrigues, do deputado Doutor Jean Freire e

do deputado João Alberto, em que solicitam sejam realizada visita da Comissão de

Segurança  Pública  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  para  debater  a

necessidade de maiores investimentos em segurança no Município de Araçuaí, bem

como  para  apresentar  os  temas  discutidos  na  32ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão, realizada no município, e o relatório da referida audiência pública;

nº 2.167/2015, do deputado Sargento Rodrigues, do deputado João Alberto e do

deputado Doutor Jean Freire, em que solicitam seja realizada visita da Comissão de

Segurança Pública à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais

com a finalidade de debater as demandas verificadas pela comissão durante a 32ª

Reunião Extraordinária, realizada no Município de Araçuaí, especialmente no que se

refere ao tráfico de drogas no município e na região;

nº  2.168/2015,  dos deputados  Sargento  Rodrigues,  João Alberto  e Doutor  Jean

Freire, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de

Estado de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que
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sejam designados, com a urgência que o caso requer, dois delegados de polícia para

o  Município  de  Araçuaí,  conforme  fortemente  pleiteado  a  esta  comissão  durante

audiência pública realizada na localidade, e considerando-se, ainda, o baixo efetivo

policial e o crescimento da criminalidade na região;

nº  2.169/2015,  dos deputados  Sargento  Rodrigues,  João Alberto  e Doutor  Jean

Freire, em que solicitam seja realizada visita da Comissão de Segurança Pùblica à

Presidência do Tribunal de Justiça do Estado para debater a criação e implementação

de mais uma vara judicial  na Comarca de Araçuaí,  tendo em vista o acúmulo de

processos judiciais atinentes ao município e região;

nº  2.170/2015,  dos deputados  Sargento  Rodrigues,  João Alberto  e Doutor  Jean

Freire, em que solicitam seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública à

Secretaria  de Estado  de Defesa Social  para  debater  a  criação de  um Centro  de

Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional em Araçuaí;

nº  2.171/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Doutor  Jean  Freire  e  João

Alberto,  em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral  da Polícia  Militar

pedido de providências para a formulação de estudos técnicos objetivando a criação

de uma Companhia Independente da Polícia Militar no Município de Araçuaí;

nº  2.172/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Doutor  Jean  Freire  e  João

Alberto,  em que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral  da Polícia  Militar

pedido  de  providências  para  que  haja  o  aumento  do  efetivo  da  Polícia  Militar  e

reaparelhamento da unidade de Araçuaí,  incluindo a viabilização de viaturas para

atender ao município e região;

nº  2.173/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Doutor  Jean  Freire  e  João

Alberto, em que solicitam seja encaminhado ao Cel. PM Aroldo Pinheiro de Araújo,

comandante da 15ª  Região da PMMG em Teófilo  Otoni,  ao  major  PM Jorge Luiz

Ribeiro da Silva, comandante da 26ª Cia. Independente da PMMG e ao Sr. Alberto

Tadeu Cardoso de Oliveira, chefe do 15º Departamento de Polícia Civil  de Teófilo

Otoni, pedido de providências para que envidem esforços na realização de operações

conjuntas da Polícia Militar e da Polícia Civil para a repressão qualificada em Araçuaí,

incluindo  a  identificação  de  alvos,  com  cumprimento  de  mandados  de  busca  e

apreensão, cumprimento de mandados de prisão temporária e preventiva, e demais
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ações necessárias, considerando-se o crescimento da criminalidade local, a condição

atual de baixo efetivo policial na região, bem como a demanda trazida por moradores

a esta comissão durante audiência pública realizada em 15 de junho de 2015;

nº  2.174/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Doutor  Jean  Freire  e  João

Alberto,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de

providências para que haja o aumento do efetivo da Polícia Civil e o aparelhamento

da  delegacia  de  Araçuaí,  incluindo  a  viabilização  de  viaturas  para  atender  ao

município e região, bem como para a implantação do plantão policial após as 18:00

horas e finais de semana;

nº  2.175/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Doutor  Jean  Freire  e  João

Alberto, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social

pedido de providências para a análise do custo e dos mecanismos necessários para a

implantação do projeto Olho Vivo no município de Araçuaí;

nº 2.176/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao governador do Estado, à Chefia da Polícia Civil  e aos membros da Câmara de

Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças do Estado de Minas Gerais

pedido  de  providências  quanto  à  indispensável  convocação  dos  80  candidatos

excedentes ao cargo de perito criminal, objeto do concurso público da Polícia Civil de

Minas Gerais, Edital 2013;

nº  2.177/2015,  do  deputado Sargento Rodrigues,  em que solicita  seja realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  no  Município  de  Pedro

Leopoldo,  para  debater  e  buscar  as  providências  necessárias  com  relação  ao

aumento  do  índice  de  criminalidade  e  violência  nas  cidades  localizadas  no vetor

norte;

nº 2.178/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre o caso que envolve a morte de

Leonardo  Diogo  Pereira  Pires,  em  razão  de  descarga  elétrica  sofrida  enquanto

trabalhava  em  uma  cerâmica  na  cidade  de  Araguari,  conforme  noticiado  pelo

vereador José Donizetti Luciano;

nº 2.179/2015, do deputado Isauro Calais,  em que solicita seja encaminhado ao

Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  acerca  da
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transferência  de  detentos  do  Presídio  de  Governador  Valadares  para  unidades

prisionais de Juiz de Fora, as quais já se encontravam lotadas e receberam cerca de

170 internos, o que agrava a situação dos presídios e penitenciárias da Cidade;

nº 2.180/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva, em que

solicitam seja encaminhado ao Ten.Cel. PM Frederico Antônio de Lima, comandante

do  29º  Batalhão  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  e  ao  Sr.  Gustavo  Henrique

Magalhães Manzoli, delegado regional da Polícia Civil de Poços de Caldas, pedido de

providências para que envidem esforços no sentido de atuarem de forma conjunta em

ações  de  repressão  qualificada  à  criminalidade  na  18ª  Região  Integrada  de

Segurança  Pública,  em  particular  no  Município  de  Andradas,  tendo  em  vista  as

discussões anotadas na 28ª Reunião Extraordinária da comissão;

nº 2.181/2015, do deputado Fábio Avelar Oliveira, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Segurança Pública no Município de Nova Serrana

para discutir a instalação de câmeras de monitoramento do Programa Olho Vivo e o

aumento do efetivo policial nesse município;

nº 2.182/2015, dos deputados Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva, em que

solicitam seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública ao Secretário de

Estado de Defesa Social para entregar, em mãos, ofícios recebidos na 28ª Reunião

Extraordinária  da  comissão,  bem  como  para  debater  sobre  a  criminalidade  no

Município de Andradas e possíveis soluções para o problema;

nº 2.183/2015, do deputado Cabo Júlio, em que solicita seja realizada reunião da

Comissão de Segurança Pública para proceder a entrega dos diplomas referentes

aos votos de congratulações aos policiais que participaram de operação que resultou

na apreensão de uma pistola furtada do deputado Cabo Júlio em 2010, e na prisão de

um homem;

nº  2.184/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Dalmo Ribeiro Silva  e  João

Leite, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social e

ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  a  criação  uma

companhia independente da Polícia Militar no Município de Andradas, com efetivo e

infraestrutura adequados para atender às atuais demandas de segurança pública no

município;
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nº  2.185/2015,  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  Dalmo Ribeiro Silva  e  João

Leite, em que solicitam sejam encaminhados ao governador do Estado, ao Secretário

de Estado de Defesa Social, ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ao Chefe da

Polícia Civil, ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Procurador-Geral do Ministério

Público, para conhecimento, as notas taquigráficas da 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública, realizada em Andradas, e os documentos assinados

por  entidades  e  associações  municipais,  com  demandas  referentes  à  segurança

pública;

nº 2.222/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao Sr.  Marco Antônio Fonseca Paiva, diretor do Instituto de Criminalística de Belo

Horizonte, pedido de informações sobre os dados que demonstram a existência da

demanda  de  convocação  de  excedentes  ao  cargo  de  perito  criminal,  objeto  do

concurso público da Polícia Civil de Minas Gerais, Edital 2013.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 17/6/2015

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Bosco e Wander  Borges,  membros da  supracitada comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em

virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Wander  Borges,  dispensa  a

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

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

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

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência:  e-mail do Sr. Angelo

Oswaldo  de  Araújo  Santos,  em  que  tece  considerações  sobre  a  preservação  do

Teatro Klauss Vianna.
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Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.038/2015.

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

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

são aprovados os Requerimentos nºs 2.152 e 2.153/2015. A seguir, são recebidos

pelo  presidente,  submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  e  aprovados  os

requerimentos:

nº  2.268/2015,  do  deputado  Bosco  e  do  deputado  Roberto  Andrade,  em  que

solicitam  seja realizada audiência  pública  da  comissão para  discutir  a  criação de

políticas públicas de fomento à dança;

nº 2.270/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja realizada

audiência pública da comissão para discutir a proposta de Política Nacional das Artes,

apresentada pelo Ministério da Cultura.

A  seguir,  é  aprovado  relatório  da  visita  realizada  na  data  mencionada  entre

parêntese à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural  das Cidades

Históricas do Estado de Minas Gerais (5/3/2015, às 13 horas), que segue publicado

após as assinaturas.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2015.

Bosco, presidente – Ione Pinheiro.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Cultura

Local visitado: Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural das Cidades

Históricas do Estado de Minas Gerais

Apresentação

A requerimento do deputado Wander Borges, a Comissão de Cultura visitou, no dia

20/5/2015, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural das Cidades

Históricas,  com o  objetivo  debater  ações conjuntas  de proteção do patrimônio  do

Estado.
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Participaram da visita, além do autor da proposição, a vice-presidente da comissão,

deputada Cristina Corrêa. Os parlamentares foram recebidos pelo coordenador das

Promotorias de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, Marcos Paulo de Souza

Miranda, e pelo promotor do Núcleo de Resoluções de Conflitos Ambientais, Carlos

Eduardo Ferreira Pinto.

Relato

Inicialmente, o deputado Wander Borges esclareceu que a visita tinha o intuito de

buscar  um  estreitamento  entre  a  atuação do Poder  Legislativo  e  a  do  Ministério

Público  Estadual,  de  forma a  propiciar  ações  de  caráter  institucional  na  área de

preservação  do  patrimônio  histórico  e  cultural  mineiro.  Segundo  o  parlamentar,

mesmo com poucos recursos, é possível, a partir de uma atuação conjunta entre as

partes  interessadas,  efetuar  mudanças  substanciais  na  salvaguarda  do  vasto

patrimônio cultural do Estado.

A deputada Cristina Corrêa também considerou fundamental essa união de forças,

pois, segundo ela, o patrimônio histórico e cultural do Estado tem sido mal cuidado e,

em alguns casos, abandonado.

Para  o  promotor  Marcos  Paulo  de  Souza  Miranda,  a  soma  de  esforços  pode

otimizar os recursos e implementar ações estratégicas na área. De acordo com sua

explanação,  a  Assembleia  Legislativa  pode  colaborar  significativamente  para  a

preservação do patrimônio, uma vez que tem a possibilidade de dialogar com o Poder

Executivo para elaboração de políticas públicas na área.

O promotor enalteceu a grandiosidade e a representatividade do patrimônio cultural

de  Minas  Gerais,  ao  afirmar  que  o  Estado  tem  o  maior  número  de  patrimônios

culturais  do Brasil,  e  citou  os  três  mais  antigos do Norte de Minas:  as ruínas de

Mocambinho, em Jaíba; a igreja matriz de Matias Cardoso, no município de mesmo

nome, e a igreja do Brejo do Amparo, em Januária. Segundo Marcos Paulo Miranda,

esses três bens estão abandonados, apesar de figurarem entre os mais valiosos da

região.

O promotor reforçou, ainda, a importância da efetivação de um plano permanente

de  gestão  das  cidades  históricas,  previsto  no  art.  83  dos  Atos  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias,  que  poderia  ser  viabilizado  por  meio  de  auxílio  do
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Legislativo, garantindo mais atenção às cidades que têm uma visibilidade menor, mas

que abrigam importantes patrimônios culturais.

Por fim, Marcos Paulo Miranda confirmou que a prioridade do Ministério Público,

neste momento, é a liberação de recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos

Difusos – Fundif –, o que poderia ser concretizado por meio da mediação do Poder

Legislativo.  Segundo ele,  a missão do Fundif  é  subsidiar  a  recuperação  de  bens

culturais lesados ou que correm o risco de desaparecer, mas que, infelizmente, mais

de R$ 8 milhões estão contingenciados no caixa do governo.

O promotor mencionou o caso da Igreja da Boa Morte, em Belo Vale, uma das mais

antigas do Estado, para exemplificar a situação. De acordo com Miranda, o projeto de

restauração da igreja  foi  iniciado  com recursos  do  Fundif,  mas,  como a  segunda

parcela dos recursos não foi liberada, a igreja corre o risco de cair.

Reforçando a posição de seu colega, o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, do

Núcleo de Resoluções de Conflitos Ambientais, defendeu que os recursos do Fundif

voltem a exercer  seu papel  de  origem e  não sejam destinados a outras  políticas

públicas. Destacou a importância do poder político de mobilização dos deputados e

esclareceu que as verbas que compõem o fundo são, em sua maioria, provenientes

de Termos de Ajustamento de Conduta – TACs –, firmados no âmbito do Ministério

Público.

Os  parlamentares  se  comprometeram  a  repassar  aos  demais  membros  da

Comissão de Cultura, por meio deste relatório, as informações obtidas na visita.

Conclusão

A deputada  Cristina  Corrêa  e  o  deputado  Wander  Borges  apresentaram  três

requerimentos  ao  presidente  da  Assembleia,  aprovados  em  20/5/2015,  para  que

encaminhasse ofício ao secretário de Estado de Fazenda solicitando a liberação dos

recursos do Fundif; a realização de reuniões para debater o Conselho Estadual de

Defesa dos Direitos Difusos – Cedif  – e o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos

Difusos  –  Fundif  –  e  para  debater  a  regulamentação  do  art.  83  dos  Atos  das

Disposições Constitucionais Transitórias.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Bosco, presidente – Ione Pinheiro – Wander Borges.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 642/2014

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do chefe do Executivo, a mensagem em epígrafe encaminha a prestação

de contas do governador do Estado relativa ao exercício de 2013.

Publicada no Diário do Legislativo em 4/4/2014 e publicadas as essencialidades no

Diário do Legislativo de 6/5/2015, a proposição ficou em poder da Mesa por dez dias,

para os fins do disposto no art. 217 do Regimento Interno.

Decorrido o prazo sem pedido de informações, foi a proposição encaminhada a esta

comissão para receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em questão visa encaminhar a prestação de contas do governador do

Estado relativa ao exercício de 2013.

O  governador  do  Estado  deve  prestar  anualmente  à  Assembleia  Legislativa  as

contas  referentes  ao  exercício  anterior,  dentro  de  60  dias  contados  a  partir  da

abertura  da  sessão  legislativa  ordinária,  conforme  dispõe  o  art.  90,  XII,  da

Constituição Estadual. Em obediência ao dispositivo, as contas foram apresentadas à

Assembleia Legislativa dentro do prazo previsto, sendo constituídas pelos Balanços

Gerais da Administração Direta e Indireta – Autarquias, Fundações, Fundos Estaduais

e  Empresas  Estatais  Dependentes  –  e  pelo  Relatório  Contábil,  elaborados  pela

Superintendência Central de Contadoria-Geral da Secretaria de Estado de Fazenda;

pelo Relatório  de Controle Interno,  de responsabilidade da Controladoria-Geral  do

Estado; e pelo Balanço Social, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão.

Com  o  advento  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal – LRF –, a prestação de contas e o respectivo parecer prévio

passam a ser considerados instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais

deverá ser dada ampla divulgação.

Em cumprimento  do  disposto  no art.  76,  inciso I,  da  Constituição do Estado,  o

Tribunal de Contas – TCE-MG – apreciou as referidas contas na sessão plenária de
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2/7/2014 e emitiu parecer prévio favorável à sua aprovação. Por intermédio do Ofício

nº 41/2014, publicado no Diário do Legislativo em 31/10/2014, a presidente da Corte

de Contas encaminhou a esta Casa cópia do Processo nº 912.324, que contém o

parecer prévio emitido por essa corte referente ao Balanço Geral do Estado, exercício

2013,  os  relatórios  da  unidade  técnica  e  pareceres  da  Auditoria  e  do  Ministério

Público junto ao Tribunal de Contas.

A emissão do parecer prévio sobre as contas prestadas pelo governador do Estado

constitui  deliberação  de  caráter  opinativo  do  Pleno  do  Tribunal  de  Contas.  Seu

conteúdo técnico deve espelhar  uma avaliação global  do programa de trabalho  e

destina-se a subsidiar a Assembleia Legislativa no julgamento das contas do chefe do

Poder  Executivo.  O parecer  prévio busca avaliar  a função orçamentária sob uma

acepção ampla, percebendo o orçamento como um instrumento de planejamento, de

gestão e de avaliação de políticas  públicas.  Assim, entende-se que o controle do

emprego dos recursos públicos deve obedecer a critérios de eficiência, de eficácia e

de  economicidade,  não  se  limitando  a  aspectos  de  legalidade  e  de  regularidade

contábil.

Por fim, é oportuno observar que o julgamento dessas contas pelo Poder Legislativo

não isentará os demais ordenadores de despesa de eventuais responsabilidades que

venham a ser apuradas em processos de apreciação específica.

Feitas  essas  considerações  iniciais,  passamos  à  análise  resumida  das  contas

governamentais.

I – Economia Mineira

De acordo com relatório técnico do Tribunal de Contas do Estado, em 2013, o PIB

de  Minas  Gerais  apresentou  crescimento  real  médio  de  0,5%,  com  desempenho

inferior ao registrado no ano anterior, ficando também abaixo do PIB nacional, que

cresceu 2,3% em 2013.

Esse decréscimo é resultado do recuo no setor industrial, principalmente em face

dos efeitos da prolongada estiagem ocorrida no primeiro quadrimestre de 2013, o que

comprometeu significativamente os segmentos de energia elétrica e de saneamento.

Além  disso,  a  redução  dos  preços  internacionais  do  minério  de  ferro,  cuja

representatividade  nos  resultados  da  economia  mineira  é  relevante,  afetou  os
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segmentos da indústria extrativa mineral. Aliado a isso, o setor agropecuário estadual

obteve resultado pouco expressivo, ao contrário do que ocorreu no ano anterior. Na

verdade, o pequeno resultado positivo do PIB mineiro decorreu do crescimento no

setor  de  serviços,  em  especial  nos  subsetores  de  comércio,  transporte,  aluguéis,

administração pública e outros.

Apesar desse ambiente de estagnação da economia mineira, cabe ressaltar que a

balança comercial do Estado de Minas Gerais registrou, em 2013, um superávit de

US$21,09 bilhões, configurando o saldo comercial mais alto de todos os estados e

824,59% maior do que o saldo verificado no âmbito nacional,  que foi de US$2,56

bilhões.

No que tange aos resultados orçamentário e primário deficitários verificados em

2013,  estes  foram  decorrentes,  sobretudo,  de  reflexos  remanescentes  da  crise

internacional de 2009, dos fatores citados que afetaram o crescimento da economia

mineira, das políticas de desonerações impostas pelo governo federal, do aumento

das  despesas  realizadas  com  transferências  constitucionais  a  outros  entes  da

Federação e das despesas de difícil  contingenciamento, além do crescimento dos

gastos  com  investimentos,  principalmente,  nas  áreas  de  transporte,  saúde  e

educação.

Em síntese, a principal recomendação do TCE-MG neste item foi a realização de

um estudo aprofundado dos fatores que impactaram negativamente o crescimento do

PIB e os resultados orçamentário e primário na economia mineira.

II – Instrumental Orçamentário

Os  instrumentos  de  planejamento  do  Estado  são  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado – PMDI –, o Plano Plurianual de Ação Governamental –

PPAG –, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e a Lei Orçamentária Anual –

LOA.

O  PMDI  é  previsto  na  Constituição  Estadual.  O  plano,  que  tem  um  horizonte

temporal  de  longo  prazo,  foi  instituído  pela  Lei  nº  15.032,  de  20/1/2004,  para  o

período de 2003 a 2020, tendo como objetivo implementar e fomentar o crescimento

econômico do Estado. Em 2007, o PMDI teve sua primeira atualização, por meio da

Lei nº 17.007, de 28/9/2007, e o período de sua abrangência passou a ser de 2007 a
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2023. Em 2012, a Lei nº 20.008, de 4/1/12, promoveu nova atualização do plano,

revisando a estratégia de desenvolvimento adotada para os próximos 20 anos (2011 a

2030). Nessa versão, o foco passa a ser a Gestão para a Cidadania, que propõe um

novo  olhar  sobre  a  gestão  no  Estado,  a  partir  de  três  perspectivas  básicas:  a

heterogeneidade do território mineiro, a gestão transversal e intersetorial de políticas

públicas e o cidadão como protagonista do desenvolvimento do Estado. Portanto, a

estratégia de desenvolvimento adotada é a do Estado em Rede, a qual, a partir de

uma nova articulação institucional, propõe a atuação do Estado de forma transversal,

estabelecendo  laços  com  os  diferentes  setores  da  sociedade.  Assim,  busca-se  a

intersetorialidade das políticas públicas construída por meio da articulação dos atores

responsáveis,  garantindo  ainda,  a  participação  fundamental  da  sociedade  civil

organizada como ator ativo e imprescindível na construção do futuro pretendido. Além

disso, destaca-se ainda o esforço de regionalização da estratégia empreendido nessa

versão, uma das principais inovações em relação ao PMDI anterior. Condizente com

essa perspectiva, o plano foi organizado em 11 Redes de Desenvolvimento Integrado,

que  se  desdobram  em  metassíntese,  dados  e  fatos  situacionais,  objetivos

estratégicos,  indicadores  com  metas  para  2015,  2022  e  2030  e,  finalmente,  em

estratégias.

Alinhado à nova estratégia definida no PMDI 2011-2030, o PPAG para o período

2012-2015 foi instituído pela Lei nº 20.024, de 9/1/2012. Para esse quadriênio, foram

previstos  241  programas  de  governo,  dos  quais  31  são  estruturadores,  169

associados e 41 especiais. Os programas estão organizados em consonância com as

redes  de  desenvolvimento  integrado  definidas  no  PMDI,  constituindo  instrumento

essencial para o estabelecimento de diretrizes e metas para a administração pública

estadual.

A  LDO,  que  também  compõe  o  instrumental  de  planejamento  previsto  na

Constituição de 1988, tem por objetivo estabelecer diretrizes para a elaboração da lei

orçamentária  anual.  A  LDO  referente  ao  exercício  de  2013  foi  publicada  em

09/8/2012,  sob  o  nº  20.373.  Em  observância  ao  §  1º  do  art.  4º  da  LRF,  foi

acompanhada do Anexo de Metas Fiscais, o qual estabelece as metas anuais, em

valores correntes e constantes, relativas a Receitas, Despesas, Resultados Nominal e
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Primário e montante  da  Dívida  Pública,  para  o  exercício  de  2013 e  para  os  dois

seguintes, e do Anexo de Riscos Fiscais.

No tocante à dimensão orçamentária, a LOA de 2013, Lei n° 20.625, de 17/1/2013,

também alinhada com os instrumentos de planejamento governamental, estimou, no

orçamento fiscal, as receitas estaduais em R$68,10 bilhões e fixou as despesas em

igual importância. As receitas intraorçamentárias foram estimadas em R$7,64 bilhões

e  as  despesas,  em  igual  valor.  O  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas

Controladas pelo Estado, por sua vez, estimou as fontes e fixou os investimentos em

R$6,65 bilhões.

III – Execução do Orçamento Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas

A execução  orçamentária  da  receita  foi  de  R$77,96  bilhões,  com  arrecadação

líquida das receitas correntes atingindo o montante de R$55,60 bilhões e as receitas

de  capital  alcançando  o  valor  de  R$7,03  bilhões.  O  total  arrecadado  apresentou

ligeira queda de 2,57% em relação à previsão atualizada na LOA.

A Receita Tributária  é a principal  fonte de recursos do Estado e participou com

R$43,48 bilhões das receitas arrecadadas, apresentando variação positiva de 0,98%

quando comparada à sua previsão atualizada. Desse grupo de receitas, destaca-se o

Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  de

Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  –,  com

participação  de  81,06%  na  Receita  Tributária.  As  Transferências  Correntes

destacaram-se como o segundo maior grupo de receitas do Estado, correspondendo

a  18,89%  da  Receita  Orçamentária  Corrente,  realizando  a  quantia  de  R$13,42

bilhões.

Ainda no campo das receitas tributárias, observou-se, em 2013, um crescimento de

11,63% dos  créditos  tributários  e  não tributários  inscritos  em dívida  ativa,  a  qual

atingiu  o  valor  de  R$37,46  bilhões.  Tal  crescimento  decorre  principalmente  da

atualização  do  estoque,  visto  que  só  a  parcela  a  receber,  referente  às  multas  e

encargos  incidentes  sobre  a  dívida  ativa  tributária  de  longo  prazo,  registra  uma

elevação de 11,66%.

Destaca-se a redução do saldo contábil da dívida ativa para R$1,39 bilhão realizada

por meio de ajuste para perdas da dívida ativa e de cessão de direitos creditórios.
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Esse ajuste é feito devido à alta incerteza da recuperação desses créditos, tendo em

vista o risco envolvido e o histórico. Já a cessão de direitos creditórios se refere à

transferência  onerosa  para  a  MGI  de  créditos  tributários  de  ICMS  que  foram

parcelados junto ao Estado, tendo por base a autorização da Lei nº 19.266, de 18 de

dezembro de 2010.

A receita da dívida ativa no período totalizou R$454,06 milhões, incluindo a receita

correspondente à cessão de direitos creditórios e às cotas-partes dos municípios e do

Fundeb. Cabe mencionar que 59,06% desse total foi arrecadado pela administração

direta.

A execução  orçamentária  da  despesa  foi  da  ordem  de  R$71,91  bilhões,  tendo

havido um acréscimo de 5,59% em relação ao fixado inicialmente na LOA, o que

representa um aumento de 13,83% em relação à despesa realizada em 2012.

As despesas correntes perfizeram o montante de R$52,63 bilhões e representaram

73,19%  da  despesa  fiscal  executada.  Entre  as  despesas  correntes  realizadas,

destacam-se  as  despesas  com  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  que  representam

51,66%;  os  Juros  e  Encargos  da  Dívida  Pública,  com  5,02%;  e  o  grupo  Outras

Despesas  Correntes,  representando  43,32%.  As  despesas  de  capital  somaram

R$10,67 bilhões, correspondendo os investimentos a 40,01% delas. A amortização da

dívida  correspondeu  a  47,26% das  despesas  de  capital,  perfazendo  um  total  de

R$5,04 bilhões, um acréscimo nominal de 25,88% em relação a 2012. Essa variação

advém  principalmente  de  despesas  realizadas  pela  amortização  relacionada  aos

contratos autorizados pela Lei Federal 9.496/97 e ao contrato da dívida do Estado

junto à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig.

Durante  o  exercício  foram  editados  198  decretos  de  abertura  de  créditos

suplementares,  totalizando  o  montante  de  R$20,26  bilhões.  Não  houve,  nesse

período, alterações por créditos extraordinários. Do total dos orçamentos (fiscal e de

investimentos),  15,65%  foram  gastos  em  programas  estruturadores,  71%,  em

especiais, e 13,35%, em associados.

No  tocante  à  priorização  estratégica  do  gasto,  os  Orçamentos  Fiscal  e  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado previram, considerando-se os

créditos adicionais, a aplicação de R$16,28 bilhões nos 31 programas estruturadores,
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eixo estratégico do planejamento do Estado. O relatório técnico do Tribunal de Contas

apontou  que  as  despesas  realizadas  correspondem  a  R$13,13  bilhões,  o  que

representa um acréscimo de 9,05% de recursos nesses programas em relação ao

ano de 2012.

Quanto à execução das despesas por função de governo, constatamos que, nas

funções  sociais,  os  gastos  mais  significativos  foram  com  Previdência  Social,

Educação e Saúde, equivalentes a 11,48%, 9,32% e 9,25%, respectivamente, do total

realizado no exercício. Nas funções típicas do Estado, o maior volume de recursos

destinou-se  à  Segurança  Pública,  com  17,37%,  o  segundo  maior  percentual  das

despesas realizadas, ficando abaixo apenas da função Encargos Especiais (34,23%).

Nos Encargos Especiais, destacaram-se os dispêndios com Serviço da Dívida Interna

(R$7,36 bilhões), Serviço da Dívida Externa (R$226 milhões), Outras Transferências

(R$10,80 bilhões) e Outros Encargos Especiais (R$5,80 bilhões).

As principais  recomendações feitas  pelo relatório  do TCE-MG, bem como pelos

conselheiros,  em  relação  à  execução  do  Orçamento  Fiscal  e  das  Empresas

Controladas pelo Estado foram, em síntese:

– Privilegiar  a execução das ações decorrentes da participação popular, um dos

pilares do modelo de gestão no Estado, voltado para a cidadania;

– Aprimorar o planejamento governamental e a execução das ações de governo,

bem como a  transparência  destas,  garantindo maior  consistência  e  equilíbrio  dos

resultados e o controle da gestão, os quais promoverão o bem-estar dos cidadãos;

–  Disponibilizar,  anualmente,  dados  sobre  a  execução  física  e  financeira  dos

programas  emergenciais  voltados  para  o  desenvolvimento  social  dos  municípios

classificados  nas  cinquenta  últimas  posições  no  relatório  do  Índice  Mineiro  de

Responsabilidade Social – IMRS;

– Aplicar o disposto no §1º do art. 8º da Lei nº 15.011/04, o qual estabelece que

“caso não tenham sido atingidas as metas dos Anexos Sociais, o Poder Executivo

proporá, no Balanço Social do Estado, medidas corretivas a serem incorporadas à

LDO”;

– Detalhar todos os procedimentos adotados pela Seplag para a previsão de cada

Código de Receita, à luz do princípio da transparência;
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– Justificar  as  alterações  promovidas  nas  Metas  de  Arrecadação  no  respectivo

anexo da LDO;

–  Promover  a  atuação  conjunta  do  governo  com  as  entidades  integrantes  do

Orçamento de Investimentos de Empresas Controladas pelo Estado no sentido de

aprimorar  o  planejamento  e  acompanhamento  dos  investimentos  previstos,  com

vistas ao cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que regem a matéria;

– Regularizar a contabilização referente à contrapartida da Receita proveniente de

Crédito Tributário, extinto por pagamento em 2013, na respectiva conta de Mutação

Passiva,  e  evitar  novas  ocorrências  que  comprometam  a  fidedignidade  das

informações prestadas;

– Avaliar a eficácia da concessão das renúncias fiscais para a sociedade mineira,

demonstrando seu resultado no “Demonstrativo da Estimativa e  Compensação da

Renúncia de Receita”;

– Classificar corretamente as despesas na função Encargos Especiais, as quais, de

acordo com o § 2º  do art.  1º  da Portaria  nº  42/99 do Ministério  de Orçamento e

Gestão,  englobam  aquelas  que  não  se  pode  associar  um  bem  ou  serviço  a  ser

gerado  no  processo  produtivo  corrente,  tais  como:  dívidas,  ressarcimentos,

indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra.

IV – Dispositivos Constitucionais e Legais

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Conforme determina o inciso XII  do art.  60  do  ADCT/CR/88 e o  art.  22 da  Lei

Federal  nº  11.494,  de  2007,  60%,  no  mínimo,  do  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da

Educação – Fundeb – deve ser aplicado no pagamento de profissionais do magistério

da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Constatou-se um gasto

correspondente a 72,41% da receita total do Fundeb.

Além disso,  de  acordo com o  art.  212 da Constituição Federal,  os  estados,  os

municípios e o Distrito Federal devem aplicar anualmente pelo menos 25% da receita

resultante  de  impostos,  compreendidas  as  advindas  de  transferências,  na

manutenção e no desenvolvimento do ensino. No orçamento de 2013 foram gastos

R$11,12 bilhões, representando o percentual de 31,66% da receita base de cálculo,
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evidenciando o cumprimento do mínimo constitucional. Para efeito do cômputo das

despesas que compõem os gastos com MDE, a Corte de Contas decidiu aceitar, a

exemplo do procedimento realizado nos anos anteriores, a inclusão das despesas

com inativos e pensionistas da área da educação.

Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS

De acordo com a Emenda Constitucional Federal nº 29, de 2000, o Estado deve

apresentar aplicação mínima de 12% da base vinculável em ASPS. Dessa forma, o

relatório de Controle Interno do Estado apresentou demonstrativo evidenciando que

foram  aplicados  em  saúde  R$4,29  bilhões,  os  quais,  em  face  de  uma  receita

vinculável de R$35,13 bilhões, possibilitaram o alcance do índice de 12,22%.

Além  disso,  a  Constituição  do  Estado  estabelece  que  “os  recursos  para  os

programas  de  saúde  não  serão  inferiores  aos  destinados  aos  investimentos  em

transporte e sistema viário”. A esse respeito, o TCE-MG verificou que o gasto com

saúde correspondeu a 4,1 vezes os investimentos em transporte e sistema viário,

evidenciando o cumprimento do dispositivo constitucional.

Amparo e Fomento à Pesquisa

O art. 212 da Carta Mineira determina que o Estado deve repassar à Fundação de

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – Fapemig – no mínimo 1% da receita corrente

ordinária, em parcelas duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento

científico e tecnológico. A análise dos demonstrativos contábeis revela que o repasse

de recursos financeiros correspondeu a R$299,60 milhões, ou seja, 1% da receita

corrente  ordinária  arrecadada  no  exercício,  cumprindo,  assim,  a  determinação

constitucional.

Publicidade Governamental

Em  2013,  os  gastos  com  publicidade  do  Estado  somaram  R$254,18  milhões,

representando um aumento nominal de 17,47% em relação aos gastos do exercício

de 2012. Do total das despesas, 50,2% foram executados pela administração direta;

43,07% pelas empresas controladas pelo Estado; 6,03% pelos fundos estaduais; e

0,7% pelas autarquias e fundações.

Precatórios e Sentenças Judiciais

Com  o  objetivo  de  restringir  o  crescimento  da  dívida  do  Estado  relativa  aos
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precatórios,  foi  implementado  o  regime  especial  de  pagamento  destes,  conforme

previsto  pela  Emenda à Constituição Federal  nº  62/2009.  Com isso,  o  Estado se

comprometeu a quitar a referida dívida em um prazo de 15 anos a partir de 2010, por

meio do depósito mensal  de um duodécimo do saldo de precatórios  do exercício

anterior dividido pelo número de anos restantes para a liquidação total. A base de

cálculo para 2013 deve ser o saldo de 2012, qual seja, R$3,71 bilhões, com prazo

final para pagamento em 12 anos, o que equivale a uma obrigação de depósito anual

da ordem de R$309,55 milhões. O TCE-MG, por meio de análise da movimentação

da  conta  Depósito-Quitação  de  Sentença  Judicial  –  Precatório/RPV,  constatou  o

cumprimento dos depósitos, que totalizaram R$447,03 milhões no ano, superando o

previsto inicialmente.

Dívida Consolidada

Conforme a legislação pertinente, a Dívida Consolidada Líquida – DCL – do Estado

não poderá ser superior a duas vezes a Receita Corrente Líquida – RCL – no 15°

exercício financeiro contado a partir de 2001. Durante o período de transição de 2002

a 2017, o excedente apurado em relação a 2001 deveria ser reduzido, no mínimo, à

proporção de um quinze avos a cada exercício financeiro. A DCL do Estado em 2001

correspondia  a  234,45%  da  RCL,  excedendo  em  34,45%  o  limite  legal,  o  que

determinou um redutor de 2,30% até 2016 para se atingir o cumprimento da meta.

Não obstante, o Estado de Minas logrou, já em 2007, atingir o limite estabelecido,

ficando impossibilitado de aumentar a relação DCL/RCL para além de 200% até 2016.

Em 2013 a DCL do Estado atingiu R$79,11 bilhões, enquanto a RCL atingiu R$43,14

bilhões, apresentando relação DCL/RCL de 183,38%, ou seja, cumprindo os limites

estabelecidos pela legislação em vigor.

A  dívida  por  contratos  do  Estado  totalizou  R$  83,49  bilhões  em  2013,

correspondendo a um crescimento de 11,75% em relação a 2012. A dívida interna

correspondeu a 88,75%, e a externa, a 11,25%. O crescimento da dívida contratual no

período deve-se à liberação de novas operações de crédito e à incorporação ao saldo

devedor da correção dos contratos e dos juros não pagos.

Os contratos mais significativos são os firmados com a União, baseados na Lei

Federal nº 9.496, de 1997, correspondendo a 80,73% do total do endividamento, e o
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contrato com a Cemig, quitado em março de 2013, por meio de operações de crédito

com o Bird, a AFD e o Credit Suisse.

O contrato com a Cemig tinha um custo elevado: IGP-DI mais 8,18% ao ano. Em

2011  e  em  2012,  o  Poder  Executivo  negociou  o  pagamento  antecipado  desse

contrato, com desconto de 35% de seu valor. Em 2012, o governo mineiro firmou

contratos de operações de crédito com instituições financeiras internacionais, com o

objetivo  de  reestruturar  a  dívida  com  a  Cemig.  Os  recursos  referentes  a  esses

contratos foram liberados em 2012 e em 2013. Dessa forma, a dívida com a Cemig foi

substituída  por  dívida  externa,  indexada  à  variação  cambial,  com  juros  de

aproximadamente 4,6% ao ano, melhorando significativamente à época o perfil do

endividamento do Estado.

As dívidas do Estado com a União também são corrigidas pelo IGP-DI e têm taxa

de juros de 7,5% e 6% ao ano,  taxas essas incompatíveis com a atual  realidade

econômica do País.  Ademais,  o Estado compromete 13% de sua Receita Líquida

Real – RLR – para pagamento do serviço dessas dívidas, percentual insuficiente para

fazer frente a suas parcelas, o que leva ao crescimento continuado da dívida, em que

pese o cumprimento rigoroso das condições pactuadas. Dessa forma, no período de

1998 a 2013, a dívida com a União cresceu 24,11%, a preços de dezembro de 2013,

o que tem aumentado as preocupações com sua trajetória e com a capacidade de

pagamento do Estado (Relatório Técnico do Tribunal de Contas do Estado referente

às Contas do Governador de 2013).

Diante  desse  contexto,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  instituiu  a

Comissão Especial da Dívida Pública no final de 2011, realizou diversas audiências

públicas e participou de eventos fora do Estado. Tal movimentação culminou com a

aprovação da Lei Complementar Federal nº 148, em 2014, que autorizou a União a

repactuar os contratos de refinanciamento das dívidas celebradas pelos estados e

municípios com a União. Por meio dessa lei complementar, o IGP-DI será substituído

pelo IPCA e os juros serão reduzidos para 4%, sendo que a soma desses encargos

passará a ser limitada pela Selic. Tal limitação será válida desde 1º de janeiro de

2013. Em 2015, foi apresentado o projeto de Lei Complementar Federal nº 15, de
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2015, que estabelece o prazo até o final de janeiro de 2016 para a União promover os

aditivos contratuais destinados à alteração dos índices dos contratos.

Resultado Primário e Resultado Nominal

Em relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de Metas Fiscais da

LDO em R$2,50 bilhões, verificamos que o Estado apresentou um déficit de R$86,16

milhões, 103,45% abaixo da meta prevista. Como o serviço da dívida atingiu R$7,88

bilhões e visto que ocorreu déficit  primário em 2013, houve aumento no saldo da

dívida consolidada.

Quanto ao resultado nominal, a meta proposta na LDO projetada para 2013 era de

R$3,08 bilhões, enquanto o resultado obtido no final do 6º bimestre foi  de R$8,99

bilhões, correspondendo a 2,92 vezes a meta prevista.

Despesas com Pessoal

A LRF determina que, nos Estados, a despesa total com pessoal não pode exceder

a 60% da RCL. A esse respeito,  observa-se que o Poder Executivo comprometeu

41,49% da RCL com despesas de pessoal, ficando abaixo do limite máximo de 49%

estabelecido pela LRF e abaixo também do limite prudencial fixado em 46,55%. Já o

gasto global para toda a administração pública atingiu 51,02%. Cumpre salientar que

o  cálculo  dos  percentuais  de  comprometimento  está  em  conformidade  com  a

metodologia  adotada  pela  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  desconsiderando-se  a

metodologia  de  cálculo  determinada  pela  Instrução  Normativa  nº  5,  de  2001,  do

Tribunal  de  Contas,  que  retira  do  cálculo  os  gastos  com  inativos  e  pensionistas

custeados pelo Tesouro. Nesse item, o TCE-MG entendeu que os limites de gastos

com pessoal foram cumpridos no exercício de 2013.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  das  contas  do  governador  do

Estado referentes ao exercício de 2013, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art.  1º  –  Ficam  aprovadas  as  contas  do  governador  do  Estado  referentes  ao

exercício de 2013.

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

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Vanderlei Miranda – Tito Torres – Thiago Cota –

Gil Pereira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Resolução  nº  1.889/2011,  institui  a  Medalha

Assembleia Legislativa de Jornalismo.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  22/5/2015,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e à Mesa da Assembleia.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com os arts. 195 e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Resolução  nº  15/2015  pretende  instituir  a  Medalha  Assembleia

Legislativa de Jornalismo, a ser conferida anualmente aos profissionais da imprensa

que  se  destacarem  na  publicação  de  reportagens  sobre  as  atividades  do  Poder

Legislativo nas categorias jornal, rádio e televisão. A iniciativa tem como finalidade

incentivar  a  divulgação  da  atividade  parlamentar  e  motivar  os  profissionais  da

imprensa em sua missão de bem informar a população.

A referida  medalha  será  entregue  anualmente  pelo  presidente  da  Assembleia

Legislativa, em reunião especial, na semana em que ocorrer o dia 10 de setembro,

Dia  Internacional  da  Imprensa,  e  seus ganhadores  serão escolhidos por  meio  de

concurso. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada por membros da

Mesa e da  Comissão de Cultura,  além de profissionais  da área de comunicação,

representantes das associações e sindicatos da categoria e dos cursos de ensino

superior de comunicação social.
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A proposição em análise foi examinada por esta Comissão na legislatura passada,

no exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

O art. 25 da Constituição da República estabelece que, observados os princípios

por ela estabelecidos, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis

que adotarem, sendo-lhes reservadas as competências não vedadas pelo constituinte

originário. Em decorrência desse dispositivo, a instituição de medalha faz parte da

competência remanescente do estado.

Para tratar de matéria relacionada com as atividades da Assembleia Legislativa, o

projeto de resolução é a espécie normativa adequada, pois a norma dele decorrente

resulta de decisão colegiada dos agentes políticos que compõem o Poder Legislativo,

não estando sujeita a apreciação do chefe do Executivo, como as leis.

Ressalte-se ainda que não há óbice à iniciativa de parlamentar para deflagrar o

processo legislativo. A matéria não é de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia,

como as relacionadas no inciso I, “d”, do art. 66 da Constituição Mineira, pois esse

dispositivo refere-se à organização e ao funcionamento da Secretaria da Assembleia,

ou seja, ao quadro de servidores da Casa. A proposição em tela trata dos agentes

políticos, alçando-se ao patamar da instituição como poder.

É oportuno lembrar que a Resolução nº 738, de 1965, alterada pela Resolução nº

786,  de  1966,  instituiu,  no  âmbito  desta  Casa,  o  Prêmio  de  Jornalismo  Assis

Chateaubriand, com o objetivo de “destacar o Poder Legislativo como instrumento

insubstituível  na  mecânica  do  governo  democrático,  representativo  e  republicano,

dentro das tradições do mundo ocidental”.  Esse prêmio destinava aos vencedores

valores  em  cruzeiros  –  moeda  corrente  da  época  –  e  podia  ser  concedido  a

jornalistas,  estudantes e diplomados que tivessem publicado trabalhos em jornais,

revistas e periódicos editados no Brasil.

Por seu turno, a Resolução nº 808, de 1967, criou o Prêmio Hipólito José da Costa,

destinado  a  “laurear  os  melhores  trabalhos  de  rádio  e  televisão,  ressaltando  a

importância  do  Poder  Legislativo  como  essência  do  regime  democrático

representativo”. Sua concessão obedece aos termos e condições estabelecidos para

o Prêmio de Jornalismo Assis Chateaubriand.
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Condizentes com o contexto da época de sua publicação, as Resoluções nºs 738 e

808 encontram-se superadas, por ter sido alterada a moeda corrente do País e por

ambas as normas considerarem como escola de jornalismo apenas a Faculdade de

Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, uma vez que, naquela época, somente ali

era possível a formação superior na área.

É adequada a proposta do projeto de resolução em exame, de promulgar  nova

resolução com a finalidade de unificar e atualizar  os parâmetros  do prêmio a ser

concedido pelo Legislativo aos autores de reportagens sobre a atuação do Poder e

sua importância para a sociedade, uma vez que o art. 6º da proposição revoga as

Resoluções nºs 738, de 1965, e 808, de 1967.

Entretanto, para aprimorar o texto do projeto de resolução, apresentamos, ao final

deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  que  substitui,  no  parágrafo  único  do  art.  2º,  a

designação da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia por Comissão

de Cultura, uma vez que esta foi desmembrada da primeira por força do art. 2º da

Resolução nº  5.229,  de  2005,  mediante  acréscimo do inciso XVII  ao  art.  102 do

Regimento Interno.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Resolução nº 15/2015 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no parágrafo único do art. 2º, a expressão “Comissão de Educação,

Cultura, Ciência e Tecnologia” por “Comissão de Cultura”.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  –  Isauro  Calais,  relator  –  Cristiano  Silveira  –  Luiz

Humberto Carneiro – Bonifácio Mourão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 694/2015

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Ciclismo – ADC

–, com sede no Município de Divinópolis.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O projeto de lei  em análise pretende declarar  de utilidade pública  a Associação

Divinopolitana de Ciclismo, com sede no Município de Divinópolis, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a prática, o estímulo e o

desenvolvimento do ciclismo em caráter amadorista.

A instituição promove cursos e treinamentos, contribuindo na divulgação do ciclismo

em  suas  diferentes  modalidades;  difunde  o  esporte  por  meio  de  convênios  para

promover o ciclismo de lazer; e promove e dirige campeonatos e competições com

intuito de atrair cidadãos para a prática desse esporte.

Tendo em vista o relevante papel desempenhado pela referida entidade em prol da

boa  saúde  dos  cidadãos  do  Município  de  Divinópolis,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 694/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Fábio Avelar Oliveira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.108/2015

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Beneficente  de  Artes

Marciais Corpus Contato, com sede no Município de Luz.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  Associação

Cultural Beneficente de Artes Marciais Corpus Contato, com sede no Município de

Luz,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  cuja  finalidade  é  a

integração social por meio do fomento à prática esportiva.

A associação oferta turmas de artes marciais, organiza e participa de eventos dessa

natureza.

Cabe  ressaltar  que  a  prática  de  atividades  físicas  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 estão  sujeitos  a  problemas psicológicos e  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 papel desempenhado pela referida entidade em prol dos

cidadãos do Município de  Luz, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.108/2015, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Geraldo Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.659/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 25/2015, o projeto de lei em

epígrafe, de autoria do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito adicional

ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais – TJMG –, do Fundo Especial do Poder Judiciário e do Tribunal de Justiça

Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG.

Publicado no  Diário do Legislativo em 28/5/2015,  o projeto foi  distribuído a esta
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comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No  prazo  de  vinte  dias  estabelecido  pelo  §  2º  do  referido  art.  204,  foram

apresentadas três emendas à proposição, pelo Deputado Sargento Rodrigues.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado,  em favor  do Tribunal  de Justiça  do

Estado  de  Minas  Gerais  –  TJMG  –,  até  o  valor  de  R$192.000.000,00,  que  se

destinam a atender despesas com pessoal e encargos sociais.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem

indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida

norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,

entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu art. 2º, os recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado, os

quais serão provenientes:

– do remanejamento de dotação orçamentária própria de Recursos Ordinários, do

grupo de Pessoal e Encargos Sociais até o valor de R$5.000.000,00;

– do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  –  RPPS  –,  até  o  valor  de

R$187.000.000,00.

A  proposição  pretende  ainda  autorizar  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado, em favor do Fundo Especial  do Poder  Judiciário do
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Estado  de  Minas  Gerais  até  o  valor  de  R$34.000.000,00,  para  atender  a  outras

despesas correntes.

Para tanto, serão utilizados recursos provenientes:

– do saldo financeiro da receita própria de Recursos Diretamente Arrecadados até o

valor de R$20.000.000,00;

– do saldo financeiro da receita própria de Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais,

até o valor de R$14.000.000,00.

Em  seu  §  5º,  o  projeto  em  análise  pretende  autorizar  a  abertura  de  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar

do Estado de Minas Gerais – TJMMG – até o valor de R$791.000,00 para atender a

outras despesas correntes.

Serão utilizados, para tanto, recursos provenientes do remanejamento de dotação

orçamentária  própria  de  Recursos  Ordinários  do  grupo  de  Pessoal  e  Encargos

Sociais no valor de R$791.000,00.

As emendas apresentadas referem-se aos arts. 5º e 6º da proposição. Deixamos de

acatar as Emendas nºs 1 e 3 por entender que a suplementação tem respaldo na

anulação de dotação do próprio TJMMG. Quanto à Emenda nº 2, há impropriedade

técnica no que diz respeito à especificação da dotação orçamentária, que somente

em nível de execução podemos considerar a classificação por elemento de despesa.

Por fim, o projeto em tela atende aos requisitos legais que disciplinam a matéria,

não havendo óbice à sua aprovação por esta Casa.

Apresentamos  a  Emenda  nº  4,  com  o  objetivo  de  sanar  incorreção  técnica  na

redação do inciso II do art. 2º.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.659/2015, em

turno único, com a Emenda nº 4, abaixo redigida, e pela rejeição das Emendas nºs 1

a 3.

EMENDA Nº 4

Dê-se ao inciso II do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)

(…)
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II – do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS –, do TJMG, até o valor de

R$187.000.000,00 (cento e oitenta e sete milhões de reais).”.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Rogério Correia – Thiago Cota – Tito Torres –

Anselmo José Domingos.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 À PROPOSTA DE EMENDA 

À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta 

de Emenda à Constituição nº 35/2015

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado,  encaminhada a esta Casa Legislativa por

meio  da  Mensagem  nº  40,  de  1º  de  junho  de  2015,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 35/2015 “acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado”.

Publicada no Diário do Legislativo em 9/6/2015, a proposição foi distribuída a esta

comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  disposto  no  art.  111,  I,  “a”,  do

Regimento Interno.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retornou a esta

comissão tendo recebido parecer em 2º turno pela aprovação na forma do vencido

em 1º turno.

Incluída na ordem do dia para discussão e votação em Plenário em 2º turno,  a

proposição recebeu a Emenda nº 1, a qual vem agora a esta comissão para receber

parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

A Emenda nº 1, apresentada em Plenário, tem como objetivo acrescentar ao Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias o art. 139, assegurando aos servidores

públicos que não tenham sido admitidos na forma prevista nos incisos II, V e IX do

art.  37  da  Constituição  da  República,  estáveis  ou  não  por  efeito  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias dessa constituição, até 5 de novembro de

2007, a efetivação no serviço público, inclusive para fins previdenciários.

Do ponto de vista da iniciativa, constata-se que a emenda foi assinada por mais de



1611
____________________________________________________________________________

um terço dos parlamentares, observando o requisito formal previsto no art. 64, I, da

Constituição Estadual, inexistindo óbice quanto a este ponto.

Quanto ao conteúdo, há que se destacar que a Emenda nº 1 em análise é idêntica

à Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2015, que está em tramitação nesta Casa

Legislativa.

Ambas  pretendem  efetivar,  inclusive  com  efeitos  previdenciários,  os  servidores

públicos do Estado que ingressaram no serviço público estadual, até 5 de novembro

de 2007, sem terem sido admitidos por concurso público, para o exercício de cargo

em  comissão  ou  mediante  contratação  por  tempo  determinado  para  atender  a

necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  a  que  se  referem,

respectivamente,  os  incisos  II,  V  e  IX  do  art.  37  da  Constituição  da  República,

estabilizados ou não por efeito  do art.  19 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.

Além disso, a proposta determina que tais servidores passarão a integrar quadro

temporário  em  extinção  à  medida  que  os  correspondentes  cargos,  empregos  e

funções públicos vagarem, vedando-se nova inclusão ou admissão, a qualquer título,

bem como o acesso a quadro diverso ou a outros cargos, empregos e funções.

É flagrante que o objeto da Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2015 e da

Emenda nº 1 ora em análise possuem identidade com o conteúdo dos dispositivos da

Lei  Complementar  nº  100  que  foram  declarados  inconstitucionais  pelo  Supremo

Tribunal Federal quando do julgamento da  Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

4.876, o que torna juridicamente inviável a sua aprovação, sob o ponto de vista da

constitucionalidade material.

A esse  respeito,  registre-se  que  o  Ministério  Público  do  Estado,  nos  autos  do

Inquérito  Civil  nº MPMG 0024.14.003236-8, solicitou informações ao presidente da

Assembleia  Legislativa  sobre  as  providências  adotadas  após  a  cientificação  da

recomendação realizada no sentido de que os deputados estaduais não aprovem a

Proposta  de  Emenda à  Constituição nº  3/2015,  já  que esta  é  eivada  de  patente

inconstitucionalidade, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstitucionalidade nº 4.876.

Em sua recomendação, o Ministério Público advertiu que a eventual aprovação e
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aplicação  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  3/2015  poderia  ensejar

configuração da prática de ato de improbidade administrativa tipificada pelo art. 11,

inciso II, da Lei nº 8.429, de 1992, consistente em descumprir a decisão do Supremo

Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.876, omitindo-

se no dever de praticar ato de ofício, consistente na realização do concurso público

para provimento dos cargos.

Portanto,  ainda que a  Emenda nº 1  em exame seja  aprovada,  a  administração

pública do Poder Executivo estaria impossibilitada de praticar os atos administrativos

necessários  para  conferir  concretude  ao  seu  dispositivo,  na  medida  em  que  se

encontra  vinculada aos efeitos  proferidos  pelo  Tribunal  Excelso no julgamento da

Ação Direta de Inconstitucionalidade já referida.

Assim,  o  provimento  de  servidores  na  administração  pública,  sem  a  prévia

realização de concurso público exigido constitucionalmente (inciso II  do art.  37 da

Constituição da República), implicaria nulidade do ato administrativo bem como riscos

de punição da autoridade responsável, nos termos da lei, conforme dispõe o § 2º do

art. 37 da Constituição Federal.

Ressaltamos  que  fizemos  questionamentos  à  Secretaria  de  Educação  sobre  a

situação  dos  servidores  desse  órgão  abrangidos  pela  declaração  de

inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 100.

Entre  as  informações  prestadas  por  e-mail,  destacamos:  do  total  de  90.389

servidores  atingidos  pelo  julgamento  da  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade n°

4.876, 17.169 servidores já tinham tempo para aposentar-se a partir de 1° de abril de

2014, portanto, restando 73.220 servidores ativos.

Dos servidores que estão na ativa, 16.035 não desempenham atividade docente,

sendo ocupantes dos cargos de Auxiliar de Serviço de Educação Básica, da mesma

forma como 8.418 servidores estão em funções administrativas (ATB, ATE, EEB, AEB,

ANE- Inspetor Escolar).

Devemos considerar ainda que do total de 73.220 servidores ativos, 9.730 estão em

afastamento  por  saúde,  passíveis,  conforme  cada  caso  concreto  e  as  normas

previdenciárias, de serem aposentados por invalidez.

Entre os servidores, 13.802 desempenham suas atividades como professores no



1613
____________________________________________________________________________

ensino fundamental de 1ª a 4ª séries, e 34.965 são professores dos anos finais (5° ao

9°) e ensino médio.

Desses  professores,  devemos  considerar  também  que  15.138  servidores  foram

efetivados com carga horária inferior  às 24 horas semanais (cargo incompleto, 15

horas ou menos).

Por  último,  devemos  considerar,  entre  os  professores  efetivados,  que  11.219

encontram-se aprovados no último concurso realizado, regido pelo edital Seplag/SEE

n° 1/2011.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  da  Emenda  nº  1  à  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 35/2015.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Vanderlei  Miranda,  presidente  –  Durval  Ângelo,  relator  –  Sargento  Rodrigues  –

Agostinho Patrus Filho – João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 23/6/2015

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 2.123 a 2.172/2015 – Requerimentos nºs 1.142 a

1.179/2015 – Requerimentos Ordinários nºs 1.675 a 1.724/2015 – Proposições Não

Recebidas: Requerimentos das Comissões de Transporte e de Segurança Pública –

Questão de Ordem – Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Antônio Carlos

Arantes e Gustavo Valadares; Questão de Ordem; discursos dos deputados Gustavo

Valadares, João Vítor  Xavier,  Elismar Prado e Cabo Júlio – Questão de Ordem –

Encerramento – Ordem do Dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –

Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlen Santiago –

Arlete Magalhães – Arnaldo Silva – Bonifácio Mourão – Bosco – Cabo Júlio – Carlos

Pimenta – Cássio Soares – Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira

– Cristina Corrêa – Deiró Marra – Dilzon Melo – Dirceu Ribeiro – Douglas Melo –

Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Elismar Prado – Emidinho Madeira – Fabiano

Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê – Geisa Teixeira –

Geraldo Pimenta – Gil Pereira – Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa

– Gustavo Valadares – Inácio Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais –

Ivair Nogueira – João Alberto – João Leite – João Magalhães – João Vítor Xavier –

Leandro Genaro – Léo Portela – Leonídio Bouças – Luiz Humberto Carneiro – Marília

Campos  –  Missionário  Marcio  Santiago  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –  Professor
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Neivaldo – Ricardo Faria – Roberto Andrade – Rogério Correia – Rosângela Reis –

Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h2min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– O deputado Tony Carlos, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

– O deputado Inácio Franco, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr.  Alexandre  de  Menezes  Rodrigues,  corregedor  do  Conselho  Regional  de

Medicina  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

390/2015, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Antônio  Carlos  de  Alvarenga Freitas,  chefe  de  gabinete  da  Polícia  Civil,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.601/2014, da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos, secretário de Defesa Social, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  140/2015,  da  Comissão  de  Segurança

Pública.

Do  Sr.  Bruno  Selmi  Dei  Falci,  presidente  da  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas,

apresentando manifestação dessa câmara contrária à aprovação do Projeto de Lei nº

145/2015. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Cássio Azevedo Fontenelle, juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  613/2015,  da  Comissão  de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Fausto  Pereira  dos  Santos,  secretário  de  Saúde,  encaminhando  o  1º
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Relatório Quadrimestral de 2015, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012

(– À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do

Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Giulliano Sousa Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Araguari,

solicitando seja incluído em ordem do dia o Projeto de Lei Complementar nº 9/2015.

(– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Jaime Arturo Ramírez, reitor da UFMG, prestando informações relativas ao

requerimento da Comissão de Segurança Pública encaminhado por meio do Ofício nº

1.116/2015/SGM.

Da  Sra.  Karla  Roque  Miranda  Pires,  presidente  da  Fundação  de  Ensino  de

Contagem,  encaminhando  os  CDs  que  contêm  os  artigos  dos  estudantes  e

professores que tiveram seus trabalhos selecionados para a 2ª Feira Brasileira de

Escolas Técnicas e Colégios de Aplicação, ocorrida em outubro de 2014, na UFMG.

(– À Comissão de Educação.)

Do Sr. Luiz Fernando Souza, presidente da Federação Nacional dos Servidores da

Justiça  nos  Estados,  colocando-se  à  disposição  desta  Casa  para  contribuir  na

discussão  de  políticas  públicas  que  tenham  por  objetivo  implementar  melhores

condições de trabalho para os servidores do Poder Judiciário. (– Anexe-se ao Projeto

de Lei nº 1.106/2015.)

Do  Sr.  Marcello  Guilherme  Abi-Saber,  secretário  municipal  de  Assuntos

Institucionais  de  Belo  Horizonte  (3),  prestando  informações  relativas  aos

Requerimentos  n°s  465/2015,  Comissão  de  Direitos  Humanos;  670/2015,  da

Comissão de Turismo; e 8.738/2015, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Helvécio  Miranda  Magalhães  Júnior,  secretário  de  Planejamento  (2),

informando o impacto financeiro dos Projetos de Lei nºs 1.864/2015, nos exercícios

de 2015 e 2016, e 2.019/2015, nos exercícios de 2015 a 2019. (– Anexem-se aos

respectivos projetos de lei.)

Do  Sr.  Pedro  Carlos  Bitencourt  Marcondes,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  712/2015,  da  Comissão  de

Cultura.

Do  Sr.  Ronaldo  Antonio  Zica  da  Costa,  prefeito  municipal  de  Dores  do  Indaiá,
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prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.095/2015,  em  atenção  a

pedido de diligência da Comissão de Justiça. (– Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Simone Martins Rezende, escrivã de Polícia Federal, reiterando pedido de

cópia dos documentos que menciona à Comissão de Direitos Humanos,  a fim de

instruir o Inquérito Policial nº 0184/2015-4-SR/DPF/MG.

Do Sr. Wagner da Silva Sales, superintendente regional de Regularização Ambiental

da  Supram  Central  Metropolitana,  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  colocando  a

superintendência de que é titular à disposição desta Casa.

Do Sr. Wagner de Jesus Ferreira, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da

Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais (3), solicitando a anexação ao

Projeto de Lei nº 1.106/2015, do deputado Rogério Correia, de moções de apoio das

entidades sindicais que menciona. (– Anexem-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Wilde Wéllis de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Piumhi, e outros

sugerindo a apresentação de projeto de lei  que torne obrigatória a designação de,

pelo menos, um médico-legista por comarca do Estado. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.123/2015

Altera o art. 2º da Lei nº 17.506, de 29 de maio de 2008, que dispõe a sobre a

medição individualizada do consumo de água nas edificações prediais verticais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 17.506, de 29 de maio de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação :

“Art. 2º – O teor desta lei será divulgado ao consumidor por meio expresso nas

contas mensais emitidas pela empresa concessionária constando o seguinte texto:

“Para a correta medição do consumo de água, o consumidor poderá requerer a esta

concessionária a instalação de eliminador de ar, a suas expensas, conforme Lei nº
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17.506, de 29 de maio de 2008. A finalidade do dispositivo é eliminar o ar que passa

pelo hidrômetro. Se constatada a existência de ar na tubulação, ocorrerá a redução

do valor da conta de consumo.

Parágrafo único – O consumidor que receber a conta de consumo mensal e nela

não constar expressamente o texto supra está isento do pagamento da referida conta

de consumo, sem prejuízo de abastecimento de água,  e não poderá ser cobrado

posteriormente o valor da referida conta.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Os consumidores não estão cientes da Lei nº 17.506, de 2008, vez

que não ocorreu a divulgação necessária, e nos sites das concessionárias não consta

a lei nem fazem referência à possibilidade da instalação do eliminador de água e seus

benefícios aos consumidores, acarretando, assim, o desconhecimento da lei  pelos

cidadãos.

Por isso, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

– 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 2.124/2015

Declara de utilidade pública o Projeto Casa de Israel Prevenção e Recuperação a

Álcool e Outras Drogas – Procimoc –, com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Projeto Casa de Israel Prevenção e

Recuperação a Álcool e Outras Drogas – Procimoc –, com sede no Município de

Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: O Projeto Casa de Israel Prevenção e Recuperação a Álcool e Outras
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Drogas tem como objetivo a promoção e o amparo social, a proteção à saúde e o

combate ao uso de drogas ilegais, entre outros.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, 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 a aprovação deste

projeto de lei.

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

Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.125/2015

Declara de utilidade pública a Companhia de Reis 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 Companhia de Reis 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, 23 de junho de 2015.

Cássio Soares

Justificação:  A Companhia  de  Reis  de  Itaú  de  Minas,  é  uma organização  não

governamental,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  11  de  março  de  1993,  que

desenvolve importante trabalho assistencial e filantrópico. A organização cumpre suas

finalidades  estatutárias  de  promoção  humana  preservando  as  tradições  culturais

folclóricas e incentivando a cultura no município.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por  sua importância contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação

deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.126/2015

Declara de utilidade pública  a Agência Brasileira da Paz,  Justiça e Cidadania –

Abrapaz –, com sede no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Agência Brasileira da Paz, Justiça e

Cidadania – Abrapaz –, com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

João Leite

Justificação:  A Agência  Brasileira  da  Paz,  Justiça  e  Cidadania  é  uma entidade

dedicada a apoiar e desenvolver ações de desenvolvimento sustentável, combate à

pobreza  e  à  desigualdade  social,  bem  como  ações  que  promovam  a  defesa,  a

elevação e a manutenção de qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente,

através de serviços e assistência social gratuita e permanente, tais como atividades

de educação profissional, especial e ambiental.

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública estadual fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias

para a comunidade, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres colegas 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 2.127/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Barro

Preto, com sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Bairro Barro Preto, com sede no Município de Mariana.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Thiago Cota

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Barro Preto, entidade

civil de direito privado, sem fins lucrativos, tem como objetivo incentivar a participação

dos  moradores  e  estabelecidos  no  bairro  na  vida  da  associação,  com  vistas  a

fortalecer as condições dos seus direitos e o exercício da cidadania. Também realiza

ou promove, em cooperação com órgãos afins, estudos e pesquisas de questões que

afetam a cidadania e a qualidade de vida, bem como realiza cursos, conferências,

seminários,  mesas-redondas,  congressos  e  eventos  destinados  à  divulgação  de

temas do interesse dos moradores e estabelecidos no bairro. Também estabelece

intercambio de conhecimentos técnicos e científicos ou deles participa e incentiva a

realização de atividades sociais, culturais e desportivas no bairro, de maneira a criar

oportunidades de lazer e solidariedade.

A documentação apresentada pela entidade atende aos requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.128/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Fraternal e Educativo de Sete

Lagoas, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Fraternal  e

Educativo de Sete Lagoas, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação:  A Associação de Apoio  Fraternal  e  Educativo  de Sete  Lagoas tem

como objetivo  a  promoção de assistência  social  e  o  desenvolvimento  integral  da

criança, entre outros.
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Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, 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 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 2.129/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Moradores  da

Localidade do Capão do Arroz, com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores da Localidade do Capão do Arroz, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores da Localidade do Capão do

Arroz, fundada em 19 de abril de 2001, com sede na cidade de Unaí, é uma entidade

civil,  sem fins lucrativo,  com prazo de duração indeterminado, e a sua dissolução

somente se dará pela forma estabelecida em seu estatuto.

No desenvolvimento de suas atividades, orienta os associados sobre seus direitos e

deveres  diante  das  políticas  públicas  de  assistência  social,  educação,  saúde  e

direitos humanos, entre outros; zela pela qualidade de vida de seus associados, bem

como cria e desenvolve em suas bases atividades culturais, esportivas, recreativas,

religiosas, assistenciais, educativas, de saúde e outras. Também viabiliza convênios e

recursos com entidades e instituições públicas e privadas para desenvolver trabalhos

que beneficiem crianças, jovens, adultos e idosos; proporciona a melhoria do convívio

entre  os  habitantes  da  comunidade,  através  da  integração de seus moradores;  e

participa  da  elaboração  e  discussão  de  projetos  para  construção  e  reforma

habitacionais.
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Diante da importância de suas ações, contamos 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 2.130/2015

Declara patrimônio cultural do Estado o processo de fazer tricô do Município de

Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado patrimônio cultural do Estado o processo de fazer tricô do

Município de Monte Sião.

Art. 2º – Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos definidos no Decreto nº 42.505, de 15

de abril de 2002.

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

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação: O modo de fazer tricô do Município de Monte Sião carrega de modo

marcante a história do município, transformando-se em fonte de identidade cultural

para seus moradores, como reflexo de sua tradição.

A prática do tricô instalou-se no município no final do século XIX, com a vinda das

primeiras levas de italianos, como atividade restrita ao âmbito doméstico. A partir da

década de 1950,  o tricô  passou a  ser  comercializado em cidades vizinhas,  pelas

donas de casa, como forma de complementação da renda familiar. Transformou-se ao

longo  dos  anos  em  sucesso  de  vendas,  até  atingir  a  atual  escala  industrial.  A

produção do tricô transformou-se na base da economia municipal, a ponto de elevar o

Município de Monte Sião à condição de capital nacional do tricô.

Monte Sião apresenta toda a sua dinâmica sociocultural circunscrita a esse saber

fazer,  que ultrapassa a sua dimensão econômica para assumir a sua condição de

cultura  popular,  compreendida  como  a  invenção  coletiva  temporal  “de  práticas,

representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos,
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objetos, artefatos e lugares culturais que lhe são associados – que as comunidades,

os  grupos  e,  em  alguns  casos,  os  indivíduos  reconhecem  como  parte  do  seu

patrimônio  cultural”  (segundo  definição  da  Convenção  para  a  Salvaguarda  do

Patrimônio Cultural Imaterial – Unesco).

Diante do reconhecimento da relevância histórica e cultural do tricô, foi aprovada lei

municipal considerando-o como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Monte

Sião, Lei Municipal nº 2162, de 2014.

A partir  da  inciativa  da  Secretaria  Municipal  de  Indústria,  Comércio,  Turismo  e

Cultura, o município fez o trabalho fundamental de conhecer para poder preservar.

Foram realizadas pesquisas e entrevistas com a comunidade a respeito do tricô em

Monte Sião, visando compor o documento para o registro deste bem imaterial e sua

inscrição no  Livro de Registro dos Saberes, que corresponde aos conhecimentos e

modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades.

Este  resgate  e  revitalização  contribuem  para  o  revigoramento  da  memória  dos

moradores  contribuindo  para  a  continuidade  dessa  manifestação,  garantindo  a

permanência de suas características singulares e evitando a descaracterização dessa

tradição.

O tricô  assume assim  a  função de elo social,  fazendo pertinente a mobilização

política para sua proteção e preservação de sua memória, como parte da memória de

constituição do Estado de Minas Gerais, da formação não apenas da economia de

uma região de Minas, mas também da história de formação do próprio povo mineiro,

com as suas múltiplas  influências,  comprovando mais uma vez a visão do poeta:

“Minas são muitas”.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.131/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 201/2011)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sanitários  nos  postos  de  pedágio  das  rodovias

estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as concessionárias das rodovias estaduais privatizadas obrigadas a
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disponibilizar gratuitamente aos usuários instalações sanitárias em todos os postos

de pedágio, nos dois sentidos das rodovias estaduais onde for realizada a cobrança.

Parágrafo  único  –  Os  sanitários  de  que  trata  o  caput deste  artigo  deverão ser

instalados em caráter  permanente  e deverão ser  adequados à  legislação vigente,

sobretudo  no  que  se  refere  à  acessibilidade  das  pessoas  com  necessidades

especiais.

Art. 2º – O órgão estadual de vigilância sanitária fica responsável pela fiscalização

das condições de higiene nas instalações sanitárias a que se refere o art. 1º desta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias após a data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei objetiva corrigir uma situação na qual os usuários

das rodovias estaduais privatizadas não dispõem de instalações sanitárias nos postos

de pedágio, mesmo pagando tarifas caras pela conservação das referidas rodovias.

Na maioria das vezes, os usuários das rodovias estaduais, mais conhecidas como

MGs, quando necessitam de sanitários,  usam instalações de restaurantes à beira

dessas rodovias, sendo que nem sempre essas instalações apresentam condições

higiênicas adequadas.

Assim, idosos, gestantes, crianças e pessoas com necessidades especiais ficam

privados de instalações adequadas para seu uso, devido à inexistência de dispositivo

legal que obrigue as empresas concessionárias a oferecerem tal serviço.

Dessa forma, solicito aos colegas deputados a aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.132/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 202/2011)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural do Congado de Rio Piracicaba,

com sede no Município de Rio Piracicaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural do Congado de

Rio Piracicaba, com sede no Município de Rio Piracicaba.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Cultural do Congado de Rio Piracicaba, dentro de suas

possibilidades, vem prestando relevantes serviços e melhoramentos necessários ao

bem-estar de seus associados.

Se for declarada de utilidade pública terá maiores facilidades para desenvolver seu

trabalho, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres deputados para aprovação

deste projeto, considerando que a entidade preenche todos os requisitos  exigidos

pela legislação em vigor.

– 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 2.133/2015

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG – a

doar ao Município de Guanhães o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-

MG – autorizado a doar ao Município de Guanhães o imóvel com área de 18.340m²

(dezoito mil trezentos e quarenta metros quadrados), e suas benfeitorias, situado na

Avenida Ciro Nunes, nº 547, Bairro Amazonas, nesse município, registrado sob o nº

20.962, a fls. 275 do Livro 3-Y do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Guanhães.

Parágrafo  único  – O imóvel  a que se refere o  caput  deste artigo aw destina à

construção de uma base municipal de atendimento ao Serviço de Atendimento Móvel

de Urgência – Samu – para atender à necessidade da demanda no 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.
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Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Bonifácio Mourão

Justificação: Este projeto de lei que submeto à apreciação desta Casa dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem a

doar ao Município de Guanhães o imóvel que especifica.

Trata-se  de  um  terreno  ocioso,  que  integra  à  área  pertencente  ao  DER-MG,

conforme  consta  da  certidão  de  registro  de  imóvel.  Diante  da  necessidade  de

instalação  de  uma  base  de  atendimento  do  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de

Urgência – Samu –, o município pretende construir no imóvel e utilizar toda a área

para essa finalidade.

Hoje, o município não dispõe de imóveis próprios para acomodar os veículos do

Samu, serviço essencial para a população da região, já que Guanhães absorve não

só a demanda local na área da saúde, mas também a de municípios vizinhos.

Assim, torna-se extremamente significativo dar finalidade ao terreno ocioso acima

referenciado, que atenderá as necessidades da população, permitindo ainda que o

Município  possa  assumir  definitivamente  a  responsabilidade  pela  manutenção  e

conservação  do  imóvel,  proporcionando  o  atendimento  devido  das  demandas  de

urgência atendidas pelo Samu.

– 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 2.134/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 204/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos

Agricultores do Município de Pingo d'Água – Atrupan –, com sede no Município de

Pingo d'Água.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais

e Pequenos Agricultores do Município de Pingo d'Água – Atrupan –, com sede no

Município de Pingo d'Água.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Agricultores do

Município de Pingo d'Água – Atrupan – é uma entidade civil sem fins lucrativos, que

não remunera os membros de sua administração sob nenhum pretexto e reverte a

totalidade  das  receitas  e  rendas  apuradas  à  consecução  de  suas  finalidades

estatutárias.  Tem  por  objetivo  a  integração  dos  trabalhadores  rurais  e  pequenos

agricultores e o fomento da produção e comercialização de produtos agropecuários,

em prol da melhoria das condições socioeconômicas de seus filiados.

A Atrupan preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública.

Assim, espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação desta

proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.135/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 206/2011)

Declara de utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede

no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a Organização

Ponto  Terra,  a  qual  tem  como  objetivo  a  promoção  de  ações  de  proteção  e

conservação do meio ambiente; o desenvolvimento de projetos que harmonizem a

biodiversidade; e a participação, com organismos oficiais e não governamentais, no

planejamento, na fiscalização e na regulação do setor.
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Trata-se de uma associação civil não governamental e pessoa jurídica de direito

privado, de natureza filantrópica e sem finalidade lucrativa.

– 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 2.136/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 209/2011)

Declara de utilidade pública o Santa Cruz Futebol Clube, com sede no Município de

Conceição da Barra de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Santa Cruz Futebol Clube, com sede

no Município de Conceição da Barra de Minas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O Santa Cruz Futebol Clube é sociedade civil sem fins lucrativos que

atua na difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas.

Os  requisitos  pelos  quais  as  associações  e  fundações  constituídas  no  Estado

podem ser  declaradas  de utilidade pública  estão  enunciados no art.  1º  da Lei  nº

12.972,  de  1998,  modificado  pela  Lei  nº  15.430,  de  2005.  Pelo  exame  da

documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro  atendimento  às

exigências  ali  mencionadas,  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.

Diante do exposto, ressaltamos a importância dos serviços que o clube presta à

comunidade e contamos com o apoio dos colegas à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.137/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 210/2011)

Dispõe sobre a divulgação do número de telefone da Ouvidoria de Polícia através

da frota oficial da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A divulgação do número de telefone da Ouvidoria de Polícia deverá ser

feita  através  da  frota  oficial  da  Polícia  Militar,  da  Polícia  Civil  e  do  Corpo  de

Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – A divulgação de que trata o artigo anterior se dará através da afixação de

adesivos de tamanho e forma que permitam fácil leitura, à distância e em movimento,

com os seguintes dizeres:

RECLAMAÇÕES, ELOGIOS E SUGESTÕES

DISQUE OUVIDORIA DE POLÍCIA: (31) 3274-0625

Art.  3º  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A divulgação do telefone da Ouvidoria de Polícia nas viaturas oficiais

de  patrulhamento  ostensivo  materializará,  mais  uma vez,  o  desejo  da  instituição

policial de se sofisticar e se depurar para o eficiente enfrentamento da criminalidade,

buscando na sociedade seu maior aliado.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Criminalidade e

Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais – Crisp –, de cada três

vítimas  de  violência  policial  em  Minas  Gerais,  duas  não  tomam  nenhum  tipo  de

providência contra o agressor. Essa apatia pode estar relacionada ao alto número de

pessoas que não conhecem a Ouvidoria. Cerca de 78% dos entrevistados afirmaram

nunca terem ouvido  falar  da  existência da  Ouvidoria de  Polícia  de  Minas Gerais,

criada em 1998. A pesquisa revelou ainda que 64,5% das vítimas não denunciaram a

violência policial que sofreram por não saberem da existência de um órgão próprio
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para isso. Portanto, a maior divulgação do telefone da Ouvidoria de Polícia fortalecerá

o trabalho atualmente desenvolvido no combate a crimes e impunidade dentro do

aparelho policial, contribuindo também para o fortalecimento das corporações, que

poderão elaborar mecanismos que inibam essas ocorrências, defendendo-as de seus

maus policiais e acarretando de imediato a satisfação e confiança da população nas

instituições policiais.

É por essas razões que esperamos contar com o apoio dos nobres pares desta

Casa para a aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.138/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 211/2011)

Dispõe sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança Pública – Rise.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  criado  o  Relatório  de  Impacto  de  Segurança  Pública  –  Rise  –,

destinado a garantir a segurança pública da comunidade existente em região onde se

pretenda instalar:

I – unidade prisional;

II – unidade policial;

III – unidade ou centro de recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças

e adolescentes em conflito com a lei.

Art. 2° – Para efeito desta norma, será considerada impacto de segurança pública

qualquer alteração nas condições de segurança pública da comunidade existente em

região onde se pretenda instalar uma das unidades citadas no art. 1°.

Art.  3°  – O Rise  será exigido para a instalação de uma ou mais  das unidades

citadas no art. 1° e conterá:

I – os objetivos e as razões do projeto, a sua relação e a sua compatibilidade com

as normas e políticas da área de segurança pública;

II – a descrição detalhada do projeto;

III  –  os  resultados  dos  estudos  de  diagnóstico  social  da  área  de  influência  do

projeto;
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IV – a descrição dos prováveis impactos de segurança pública causados no período

de implantação e durante a operação da unidade ou do centro;

V – a caracterização da qualidade de vida social e de segurança da comunidade

local na futura área de influência, comparando as diferentes situações resultantes da

adoção do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese de sua não realização;

VI – a conclusão.

Art.  4°  – O Rise será avaliado por equipe técnica multidisciplinar  habilitada não

dependente,  direta  ou  indiretamente,  do  proponente  do  projeto,  a  qual  será

responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.

Art. 5° – O Rise será avaliado pelo Conselho Estadual de Criminologia e Política

Criminal, ao qual caberá decidir pela implantação ou não da unidade projetada.

Art.  6°  –  O  Rise  será  acessível  ao  público,  e  suas  cópias  permanecerão  à

disposição dos interessados, no órgão autor do projeto e no Conselho Estadual de

Criminologia e Política Criminal.

Parágrafo único – Ao determinar a execução do estudo de impacto de segurança e

a apresentação do Rise,  o Conselho Estadual  de  Criminologia e Política Criminal

determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos

públicos e pelos demais interessados e promoverá audiências públicas para informar

sobre o projeto e o seu impacto de segurança pública e discutir o relatório com ele

relacionado.

Art.  7°  –  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 8° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A instalação de unidades prisionais, de reabilitação e recuperação de

infratores  e  de  crianças  e  adolescentes  em  conflito  com a  lei  e,  até  mesmo,  de

unidades policiais provoca, invariavelmente, alterações na vida social da comunidade

existente na região do estabelecimento. São notórios os casos em que a instalação

de penitenciárias e cadeias públicas desestabiliza a comunidade, gerando situações

de insegurança, aumento da criminalidade e violência.
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É fundamental,  por isso, que a instalação desses estabelecimentos seja sempre

precedida de acurada análise técnica, em que se avaliem, a par da necessidade de

sua instalação, as consequências sociais dela advindas. Somente assim se poderá

aquilatar  o  impacto  da  instalação  do  estabelecimento  nas  condições  de  vida  da

comunidade local, bem como as possíveis alternativas existentes.

A proposição objetiva, portanto, tornar transparentes e revestir de caráter técnico os

projetos de instalação desses estabelecimentos, evitando-se implantá-los em regiões

cujas características sociais não o recomendem.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.139/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 221/2011)

Declara de  utilidade pública  a  Associação dos  Trabalhadores Rurais  de  Campo

Florido – Astrucampo –, com sede no Município de Campo Florido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais

de Campo Florido – Astrucampo –, com sede no Município de Campo Florido.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Campo  Florido  é  uma

sociedade civil sem fins lucrativos ou políticos partidários, de caráter assistencial e de

duração indeterminada.

Entre  seus  objetivos  destacam-se  a  produção  agropecuária  coletiva  dos

assentados, a formação e conscientização política dessas pessoas e o cuidado com

sua saúde e educação, além da promoção da capacitação técnica para a melhoria na

produção de alimentos.

A referida instituição funciona regularmente há mais de oito anos, e sua diretoria é

composta de pessoas idôneas e que não percebem nenhuma remuneração pelas

funções que exercem.
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Considerando-se sua importância e relevância para o município, espero contar com

o apoio dos nobres pares para a urgente aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.140/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 222/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários da Epamig de Pitangui

– Asfep –, com sede no Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  declarada de utilidade pública  a Associação dos  Funcionários  da

Epamig de Pitangui – Asfep –, com sede no Município de Pitangui.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Funcionários da Epamig de Pitangui – Asfep – é uma

entidade  civil  de  direito  privado,  filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

finalidades precípuas levar assistência social aos funcionários de todas as categorias

da Epamig de Pitangui, que tem por sede o Centro Tecnológico – Instituto Técnico em

Agropecuária  e  Cooperativismo,  e  promover  atividades  culturais  e  de  interação

desses funcionários.

A associação está em pleno funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é

composta de pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa sua declaração de

utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.141/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Dr. José Maria dos Mares Guia o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação Dr. José Maria dos

Mares Guia imóvel constituído de terreno com área de 19.131,00 m² (dezenove mil,

cento e trinta e um metros quadrados) e benfeitorias com área de 2.335,50m² (dois

mil, trezentos e trinta e cinco vírgula cinquenta metros quadrados), situado na Rua

Coronel  Fraga,  nº  486,  Bairro  Bela  Vista,  Município  de  Santo  Antônio  do  Monte,

registrado sob o nº R-1-4.461, Livro 2-L, Fls. 95, no Cartório do Registro de Imóveis

da Comarca de Santo Antônio do Monte.

Parágrafo único – O imóvel descrito no  caput  destina-se ao desenvolvimento de

ações de saúde e de atividades ligadas ao bem-estar da população.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  a  Fundação Dr.  José  Maria  dos  Mares  Guia  não  houver

procedido ao registro do imóvel.

Art. 4º – A Fundação Dr. José Maria dos Mares Guia encaminhará à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Tiago Ulisses

Justificação: O imóvel objeto da proposição será destinado ao desenvolvimento de

ações de saúde e de atividades ligadas ao bem-estar da população. A Fundação Dr.

José Maria dos Mares Guia teve declarada sua utilidade pública em 15/7/2000. Esta

presta relevantes serviços à comunidade de Santo Antônio do Monte e região e tem

como  seu  objetivo  principal  prestar  assistência  médico-hospitalar,  ambulatorial,
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odontológica,  social,  educacional,  criar  e  manter  hospitais,  instituir  e  gerenciar

sistemas de saúde e educação, em colaboração com órgãos municipais, do poder

público  estadual  e  federal.  Desta  forma,  resta  comprovado  o  atendimento  do

interesse público.

Como visto, a doação satisfaz os requisitos legais para ser concretizada, razão pela

qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto como acima exposto.

– 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 2.142/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 223/2011)

Declara de utilidade pública o Flamengo Esporte Clube, com sede no Município de

Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Flamengo Esporte Clube, com sede

no Município de Divinópolis.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O Flamengo Esporte Clube é uma entidade civil sem fins lucrativos.

Tem como finalidade precípua proporcionar aos jovens de Divinópolis, por meio da

prática esportiva, recreativa e cultural, a educação física e espiritual.

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 declaração de

sua utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte, para deliberação, os termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.



1637
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 2.143/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 224/2011)

Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Manoel Pimenta, com sede no

Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Bairro  Manoel

Pimenta, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  Fundada  em  29/10/1995,  a  Associação  do  Bairro  Manoel  Pimenta

presta assistência social às pessoas carentes, tendo como pilar a promoção humana

e como escopo principal a proteção à saúde da família, das gestantes, das crianças e

dos idosos.

Para consecução de suas metas, busca firmar convênios com órgãos e entidades

financiadoras para atendimento às necessidades da comunidade.

Por essa atuação de significativa importância social,  esperamos a anuência dos

nobres colegas para aprovação do projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.144/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Cavaleiros, Amazonas e Carroceiros,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Cavaleiros, Amazonas

e Carroceiros, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A a Associação de Cavaleiros, Amazonas e Carroceiros, realiza um
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trabalho  de  cunho cultural  e  educativo,  promove e executa projetos,  programas e

planos  de ações que se  relacionam aos  valores  equestres  e  rurais,  realizando e

promovendo ações de assistência social, jurídica e de educação integrada a crianças,

jovens e adultos com o objetivo de diminuir a dessemelhanças. Promove atividades

voltadas para a formação de novos cavaleiros, amazonas e para o resgate de valores

rurais. Para que haja a expansão dos seus trabalhos culturais, rurais, esportivos e de

assistência e serviço social nas comunidades e no seu entorno, faz-se necessário

que esta entidade receba o título de utilidade pública.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.145/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 225/2011)

Declara de utilidade pública a Rede Ecológica Interativa de Conselheiro Lafaiete e

Região – Reciclar –, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Rede  Ecológica  Interativa  de

Conselheiro Lafaiete e Região – Reciclar –, com sede no Município de Conselheiro

Lafaiete.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Associação beneficente sem fins  lucrativos fundada em 9/5/2001,  a

Rede Ecológica Interativa de Conselheiro Lafaiete e Região – Reciclar  – tem por

finalidade  promover  a  cooperação  entre  pessoas,  grupos  e  instituições  para  o

aprimoramento  da  ação  ecologista,  fomentando  atividades  educacionais  que

contribuam para a construção de sociedades sustentáveis, além de divulgar práticas

e tecnologias apropriadas para a recuperação e a conservação do meio ambiente e

qualidade de vida. Promove ainda atividades educacionais e difunde práticas voltadas

para a conservação e a recuperação da qualidade ambiental de bacias hidrográficas

e áreas de mananciais.
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O processo,  objetivando  a  utilidade  pública,  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.146/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 227/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São João, com

sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

São João, com sede no Município de Pouso Alegre.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro São João é uma entidade civil

sem  fins  lucrativos.  Tem  como  finalidade  precípua  coordenar  as  obras  e  os

movimentos  sociais  no  âmbito  socioeconômico  e  educacional,  levando  a

conscientização  aos  associados,  para  os  corretos  procedimentos  da  vida  em

sociedade.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação da proposição

ora apresentada.

– 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 2.147/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 228/2011)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Matinha, com

sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Matinha, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Matinha, fundada em 1993, é

uma entidade sem fins  lucrativos,  tendo como finalidade a proteção da saúde da

família,  o  combate  à  fome  e  à  pobreza,  a  integração  de  seus  beneficiários  no

mercado de trabalho por meio de cursos profissionalizantes, bem como a proteção do

meio ambiente.

Os  seus  dirigentes  são  pessoas  idôneas  e  desempenham  atividades  de

implementação  e  gerenciamento  de  infraestrutura  comunitária  de  saúde,  de

saneamento básico, de recuperação ambiental e educacional.

Por considerarmos relevantes os trabalhos desenvolvidos, contamos com o apoio

de nossos pares para a aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  os  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.148/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 231/2011)

Declara de utilidade pública o Centro Alternativo Habitacional Sócio – Assistencial

de Minas Gerais – Casa Mineira –, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Centro Alternativo Habitacional Sócio

– Assistencial de Minas Gerais – Casa Mineira –, com sede no Município de Lagoa da

Prata.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: O Centro Alternativo Habitacional Sócio-Assistencial de Minas Gerais –

Casa  Mineira  –  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  que  tem  entre  suas

finalidades  zelar  e  defender  os  cidadãos,  priorizando  a  finalidade social,  visando,

sobretudo, à melhoria de qualidade de vida de seus associados no que diz respeito à

moradia, vida social, lazer, alimentação, nutrição, saúde, meio ambiente, urbanismo e

à complementação de renda de seus associados. Além disso, estimula a criação de

cooperativas comunitárias de produção de alimento e outros meios de produção.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.149/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 232/2011)

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Tiradentes nº 1.204, com sede no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Tiradentes nº 1.204,

com sede no Município de Campo Belo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Loja Maçônica Tiradentes nº  1.204 é uma entidade civil  sem fins

lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades  ser  uma  instituição  altruística,  iniciática,
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filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista; praticar a beneficência do modo

mais amplo possível e, especialmente, a assistência social aos menos favorecidos;

promover o incentivo à instrução e à cultura em todos os seus níveis; promover a

ética,  a  paz,  a  cidadania,  os  direitos  humanos,  a  democracia  e  outros  valores

universais e pugnar pelo aprimoramento moral, social e intelectual da humanidade,

pelo  cumprimento  do  dever  e  pela  investigação  constante  da  verdade,  além  de

proclamar os princípios gerais da maçonaria, expressos na Constituição do GOB.

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,  é  justa a declaração de sua

utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.150/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 233/2011)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  o  Desenvolvimento  Turístico  e

Cultural de Capitólio – Capitur –, com sede no Município de Capitólio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento

Turístico e Cultural de Capitólio – Capitur –, com sede no Município de Capitólio.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: A Associação para o Desenvolvimento Turístico e Cultural de Capitólio

– Capitur –, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, sem fins lucrativos,

que tem como finalidade precípua promover o turismo e a cultura no município.

Ademais,  está em pleno funcionamento há mais de dois  anos e sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
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Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.151/2015

Altera a Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de 2006, que cria a Estação Ecológica do

Cercadinho e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei nº15.979, de 13 de

janeiro de 2006, passa a ter uma área total de 167,672ha. (cento e sessenta e sete

vírgula seiscentos e setenta e dois hectares), cujos limites e confrontações constam

do memorial descritivo apresentado no Anexo I.

Art.  2º  –  Fica  declarada  como  área  não  edificante  a  área  delimitada  pelas

coordenadas descritas no Anexo II desta Lei, com perímetro de 692,7m (seiscentos e

noventa e dois vírgula sete metros) e com área de 2,856ha (dois vírgula oitocentos e

cinquenta e seis hectares), sem prejuízo da utilização do correspondente potencial

construtivo desta mesma área.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa

Justificação:  A Estação Ecológica do Cercadinho desempenha papel fundamental

para a preservação dos recursos naturais indispensáveis para o equilíbrio ambiental

na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  também  para  a  delimitação  da

ocupação  e  do  uso  racional  do  solo  na  capital  do  Estado  e  nos  municípios

circunvizinhos.

A atual configuração da estação ecológica, porém, se apresenta insustentável em

face  das  demandas  inerentes  ao  crescimento  populacional  e  às  interações

sociogeográficas, sobretudo no que concerne à busca do planejamento racional das
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intervenções  viárias  e  rodoviárias  imprescindíveis  para  o  desenvolvimento

socioeconômico, a mobilidade urbana e periurbana e a melhoria da qualidade de vida

das populações.

Este projeto propõe a adequação dos limites da Estação Ecológica do Cercadinho e

da sua área não edificante, de modo a propiciar o equacionamento racional e perene

de  tais  demandas,  mantendo,  contudo,  a  finalidade  da  estação  ecológica  como

espaço vital voltado para a preservação de recursos naturais e o equilíbrio ambiental.

–  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente pelo deputado Anselmo

José Domingos. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 696/2015, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.152/2015

Revoga a Lei  nº  13.958,  de 26 de julho de 2001,  que cria  a área de proteção

ambiental – APA – Fazenda Capitão Eduardo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica revogada a Lei nº 13.958, de 26 de julho de 2001, que cria a área de

proteção ambiental – APA – Fazenda Capitão Eduardo e dá outras providências, a fim

de que possa no local ser implantado empreendimento declarado de interesse social.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Gustavo Corrêa

Justificação: A Lei nº 13.958/2001 que criou a área de proteção ambiental – APA –

Fazenda Capitão Eduardo teve como objetivo a sua recuperação, preservação, bem

como a conservação ambiental. Objetivou ainda a proteção do ecossistema natural

do local, a recomposição da mata ciliar e das demais áreas de preservação previstas

em lei, a melhoria das condições ambientais, visando à recuperação e a proteção da

fauna  e  da  flora  locais  e  por  fim,  a  proteção  de  mananciais  e  do  patrimônio

paisagístico.

Em que pese a nobre iniciativa, mais de 14 anos depois de sua promulgação, nada

foi feito, e o processo acelerado de expansão urbana daquela região, que alterou

substancialmente  a  sua realidade,  demonstrou  a  inadequação e  a  ineficiência  do

modelo de proteção escolhido.
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A ausência de implementação de ações objetivas levou à descaracterização da APA

e  explicitou  a  necessidade  de  regulamentação  diferenciada,  que  permitisse  a

preservação das áreas verdes remanescentes e o ordenamento da ocupação.

Hoje, essa área, uma das últimas áreas remanescentes sem ocupação urbana no

Município de Belo Horizonte, sofre grande ameaça de invasão, a gerar uma ocupação

desordenada e prejudicial ao meio ambiente equilibrado e com problemas sociais de

toda  ordem,  a  exemplo  do  que  já  vem  ocorrendo  na  área  contígua  denominada

Granja Werneck.

Por outro lado, o Município de Belo Horizonte, atento à demanda habitacional e à

necessidade de ordenar o crescimento de forma a compatibilizar o desenvolvimento

sustentável, está a desenvolver empreendimento habitacional no âmbito do programa

Minha Casa, Minha Vida, do governo federal,  voltado à região compreendida pela

APA em referência.

Referido empreendimento, denominado Loteamento BH Morar/Capitão Eduardo, já

declarado pelo município e também pelo Estado de utilidade pública e de interesse

social,  destina-se  a  condomínios  residenciais,  em  que  serão  edificadas  5.000

unidades habitacionais, todas voltadas ao atendimento de famílias com baixa renda

salarial, em um projeto que já prevê além das residências mencionadas, todos os

equipamentos públicos necessários ao desenvolvimento sustentável de uma região,

tais como escolas, centro de saúde e áreas verdes.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 7.166, de 1996 (Lei de Uso e Ocupação do Solo

do Município de Belo Horizonte), estabeleceu dentro dos limites da área em análise

os zoneamentos ZEIS, ZP1, ZAR2, ZPAM, ZE, que têm características mais rigorosas

e mais condizentes com a realidade do local, do que a proteção conferida pela Lei nº

13.958, de 2001.

Constatou-se que não se justifica a manutenção da referida área como APA, posto

que  inócua,  já  que  ela  não  é  dotada  de  atributos  suficientes  para  manter  essa

condição. De outro giro, observa-se que a lei  municipal fornece mais benefícios à

região do que o referido status de APA, pois além de assegurar maior proteção à

região da Fazenda Capitão Eduardo, possibilita que as áreas já identificadas como

sem expressão ecológica possam ser ocupadas de forma consciente e planejada.
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Por essas razões, apresentamos este projeto de lei, que, além de não demonstrar

nenhuma  impossibilidade  jurídica,  com  toda  certeza  contribuirá  para  o

desenvolvimento social, sem prejuízo da preservação do meio ambiente equilibrado,

motivo pela qual entendemos meritória a proposta.

–  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 2.153/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Artistas de Brumadinho – Artbrum –,

com sede no Município de Brumadinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Artistas  de

Brumadinho – Artbrum –, com sede no Município de Brumadinho.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Ivair Nogueira

Justificação: A Associação de Artistas de Brumadinho – Artbrum –, constituída sob a

forma de pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, tem por finalidade

incentivar o desenvolvimento do grupo teatral Artbrum, além de promover e estimular

movimentos artísticos e culturais em Brumadinho. Objetiva ainda oferecer um espaço

de convivência para a promoção da educação e cidadania.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a

entidade não  faz  nenhum  tipo  de  discriminação,  destinando a  totalidade de  suas

rendas  aos  fins  estatutários.  A associação  poderá  firmar  parcerias  com  o  poder

público e outras entidades não governamentais para captação de recursos destinados

ao fortalecimento da entidade e bem-estar dos associados.

A Artbrum  preenche  todos  os  requisitos  para  concessão  do  título  declaratório

listados na Lei nº 12.972, de 27/07/1998, razão pela qual contamos com a anuência

dos pares a este importante projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.154/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 207/2011)

Declara de utilidade pública o Itapoã Sport Club, com sede no Município de Santa

Rita de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Fica  declarado de utilidade pública o Itapoã Sport  Club,  com sede no

Município de Santa Rita de Jacutinga.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação:  O  Itapoã  Sport  Club  é  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,

constituída em 10/3/1968, com sede em Santa Rita de Jacutinga. Tem por finalidade

proporcionar  a  difusão  do  civismo  e  da  cultura  física,  principalmente  do  futebol,

podendo,  ainda,  desenvolver  todas  as  modalidades  esportivas  amadoras

especializadas, incluindo o futebol feminino, e realizar reuniões e eventos de caráter

social e cultural. É uma entidade de grande importância para a população local, que

pode usufruir da prática de esportes, principalmente o futebol. É de relevante valor

para os jovens, pois contribui tanto para o seu crescimento físico, quanto para o seu

desenvolvimento psicológico. Por esses motivos é que me junto aos nobres pares em

favor da 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 2.155/2015

Altera a Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a Política Estadual de

Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – O art.  8º  da Lei  nº 18.136, de 14 de maio de 2009,  fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 8º – (...)

Parágrafo único – Na reestruturação de que trata o caput deste artigo, deverá ser
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garantido que a diversidade da juventude mineira esteja representada no Conselho

Estadual de Juventude e que a escolha de seus representantes seja precedida de

amplo processo de diálogo social.”.

Art. 2º – O art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 2003, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 3° – O Conselho Estadual de Juventude será constituído de quatorze membros

titulares e respectivos suplentes, nomeados pelo governador do Estado, observada a

seguinte composição:

I – 1/3 (um terço) de representantes do poder público;

II – 2/3 (dois terços) de representantes da sociedade civil que atuem na defesa e

promoção dos direitos  da juventude ou de notório  reconhecimento no âmbito das

políticas  públicas  de  juventude,  escolhidos  em processo democrático  definido  em

regulamento.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação:  O  Conselho  Estadual  de  Juventude  tem  por  finalidade atuar  como

fórum legítimo para a discussão dos problemas da juventude mineira e articular ações

governamentais necessárias para esse público.

No entanto, a atual composição do conselho, prevista na Lei Delegada nº 94, de

29/1/2003, não contribui para promover a sua legitimidade para essa representação,

uma vez que as entidades com assento no conselho são designadas na lei.

Esse critério de composição está fora de sintonia com os avanços da democracia,

pois,  diante da dinamicidade da nossa sociedade, a capacidade de representação

das entidades é um elemento transitório e, por isso, não deveria figurar na lei, que

deve ter um caráter perene.

Assim,  contamos  com  a  aprovação  deste  projeto  para  que  a  composição  do

Conselho  Estadual  de  Juventude  possa  contar  com  representantes  dos  diversos

segmentos da juventude e se tornar realmente o fórum legítimo de representação e

participação desse público nas políticas públicas a eles direcionadas.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.156/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 3.845/2013)

Dispõe sobre o depósito dos veículos retidos, apreendidos ou removidos em razão

de  infração  de  trânsito  e  regulamenta  a  venda,  por  leilão,  dos  veículos  não

reclamados pelos proprietários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  o  Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  –  Detran-MG  –

autorizado a leiloar os veículos apreendidos em decorrência de infração de trânsito

ocorrida  há  mais  de  noventa  dias  e  não  retirados  ou  reclamados  por  seus

proprietários no prazo fixado para esses fins.

Art.  2º  –  A  restituição  dos  veículos  aos  proprietários  será  feita  mediante  o

pagamento dos tributos e multas devidos, bem como das despesas com a remoção,

apreensão ou  retenção e demais  débitos  incidentes  sobre  o  veículo,  inclusive  as

despesas referentes a notificações e editais.

Art. 3º – O Detran-MG notificará a pessoa que figurar na licença como proprietária

do veículo e, concomitantemente, o agente financeiro, arrendatário do bem, entidade

credora ou aquela que tenha se sub-rogado nos direitos do veículo, se for o caso,

assegurando-lhes o prazo comum, mínimo,  de vinte dias  para  que o veículo  seja

retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados, sob pena de ser levado

a leilão.

Art. 4º – Não atendida a notificação por via postal, esta será feita por edital, que

será afixado nas dependências  do Detran-MG, no órgão ou entidade responsável

pelo leilão e publicado uma vez na imprensa oficial,  se houver,  e duas vezes em

jornal de grande circulação, para a retirada do veículo, no prazo de 30 trinta dias, a

contar da data da última publicação, desde que quitados os débitos a ele vinculados,

sob pena de ser levado a leilão.

§ 1º – Do edital constarão:

I – o nome do proprietário do veículo;
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II  – o nome do agente financeiro, ou do arrendatário do veículo, ou da entidade

credora, ou de quem se sub-rogou nos direitos, quando for o caso;

III – os caracteres da placa de identificação e do chassi do veículo;

IV – o ano de fabricação e a marca do veículo.

§ 2º – Nos casos de penhor, alienação fiduciária em garantia e venda com reserva

de  domínio,  quando  os  instrumentos  dos  respectivos  atos  jurídicos  estiverem

arquivados no órgão fiscalizador competente, do edital constarão os nomes do credor

pignoratício, do proprietário e do possuidor do veículo.

Art.  5º  –  Não  atendidas  as  notificações,  o  Detran-MG  adotará  as  medidas

necessárias  à  realização  do  leilão,  observadas  as  disposições  da  Lei  Federal  nº

6.575, de 30 de setembro de 1978, do art. 328 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de

setembro  de  1997,  assim  como  dos  atos  normativos  do  Conselho  Nacional  de

Trânsito – Contran.

§ 1º – Se não houver lance igual ou superior ao valor estimado do veículo, a venda

será realizada pelo maior lance.

§ 2º – Quando não comparecerem interessados no leilão e este, justificadamente,

não puder  ser  repetido sem prejuízo para a administração,  mantidas,  neste caso,

todas  as  condições  preestabelecidas,  poderá  ser  dispensada  nova  licitação,  nos

termos do art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 6º – Para a realização do leilão, será constituída comissão que se encarregará

da  avaliação  do  estado  dos  veículos  e  definição  de  seu  valor  para  venda,

classificando-se como sucata se considerados irrecuperáveis ou se o montante do

respectivo  débito  for  igual  ou  superior  ao  valor  de  sua avaliação,  nos termos  da

legislação específica.

§ 1º – A comissão do leilão poderá, conforme juízo de conveniência e oportunidade,

reunir  os veículos em lotes,  a fim de agilizar  o procedimento e viabilizar a venda

daqueles classificados como sucata.

§ 2º – Ao classificar os veículos como sucata reunindo-os em lotes para leilão, a

comissão deverá atribuir a cada um deles um valor proporcional.

Art.  7º  –  Na  contratação de profissionais  leiloeiros  para  fins  de  realização  dos

leilões,  deverão  ser  observadas  as  normas  pertinentes  à  regulamentação  da
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profissão  bem  como  as  disposições  da  Lei  Geral  de  Licitações  e  Contratos  da

Administração Pública.

§ 1º – A contratação direta de leiloeiro poderá ocorrer desde que observadas as

hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstas na Lei nº 8.666, de

1993.

§ 2º – A contratação dos serviços de leiloeiro poderá ocorrer através do sistema de

registro de preços, nos termos definidos pelo art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993 e da

regulamentação estadual sobre o tema.

Art.  8º  –  As  informações  concernentes  a  recolhimento  e  apuração  dos  débitos

correspondentes ao veículo serão autuadas em processo administrativo, que conterá

os documentos relativos à remoção, permanência, notificação e publicações previstas

em lei, bem como todos os demais referentes às providências adotadas nos termos

desta lei.

Art.  9º  –  O  Detran-MG  zelará  pela  guarda  do  veículo  até  a  sua  retirada  pelo

proprietário ou remoção pelo leiloeiro ou arrematante, nos termos das normas legais

aplicáveis.

§ 1º  – O adquirente deverá retirar  o veículo no prazo de dez dias a contar  do

recebimento do documento de arrematação.

§ 2º  – Será cobrado do adquirente o valor  referente à permanência do veículo,

quando ultrapassado o prazo constante no § 1º.

Art. 10 – O produto arrecadado com a venda dos veículos no leilão destina-se ao

pagamento dos débitos sobre ele pendentes, na seguinte ordem:

I – débitos tributários, na forma da lei;

II – órgão ou entidade responsável pelo leilão:

a) multas a ele devidas;

b) despesas de remoção e estada;

c) despesas efetuadas com o leilão;

III – Multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT

– na ordem cronológica de aplicação da penalidade.

§ 1º – A ordem de preferência dos débitos tributários será realizada nos termos do
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art. 163 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que institui o Código

Tributário Nacional.

§ 2º – Após a liquidação dos débitos, eventual saldo remanescente será depositado

pelo  Detran-MG em instituição financeira  em favor  da  pessoa que,  na  licença do

veículo, figurar como ex-proprietária.

§ 3º – O Detran-MG deverá notificar, por via postal com aviso de recebimento, o ex-

proprietário do veículo sobre o depósito na instituição financeira à conta do saldo

remanescente.

§ 4º – Os valores cobrados a título de remoção e estada de veículos são aqueles

definidos pela Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§  5º  –  Resgatado  o  débito  fiscal,  havendo  insuficiência  de  numerário  para  a

liquidação dos demais débitos, o Detran-MG os manterá em registros apartados, à

disposição  dos  respectivos  órgãos  autuadores  credores  que  deverão  proceder  à

inscrição do débito remanescente, em nome da pessoa que figurar,  na licença do

veículo, como ex-proprietária.

§  6º  –  Os  débitos  antecedentes  e  preparatórios  para  a  realização  do  leilão,

decorrentes da publicação de edital, da notificação, da remoção e da estada, quando

suportados por terceiros credenciados, serão, na proporção do valor arrecadado com

a venda do bem, abatidos anteriormente à ordem de preferência prevista neste artigo.

Art. 11 – Srão feitos o registro, a matrícula ou a licença do veículo adquirido em

leilão  em  nome  do  adquirente,  independentemente  de  prova  do  pagamento  do

imposto vencido e dos acréscimos legais devidos antes da alienação, continuando o

ex-proprietário responsável pelos débitos até então contraídos.

Parágrafo único – As despesas decorrentes do novo registro serão efetuadas por

conta do adquirente.

Art. 12 – O disposto nesta lei pode ser aplicado aos veículos recolhidos a depósito

por ordem judicial e aos que estejam à disposição de autoridade policial desde que:

I  –  se consultada a  autoridade  judiciária  que  determinou  a  restrição  judicial  ao

veículo, ela não se opuser à realização da hasta; e

II – o veículo furtado ou roubado, gravado com o impedimento referente ao fato

típico, apreendido ou removido a qualquer título não tiver  sido reclamado por  seu
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proprietário dentro do prazo de noventa dias e desde que este tenha sido notificado

da recuperação da unidade automotora.

III – os custos preparatórios para a realização do leilão, decorrentes da publicação

de  edital,  da  notificação,  da  remoção  e  da  estada  sejam  assumidos  pelo  órgão

responsável pela determinação da guarda do veículo caso o produto arrecadado com

a venda não seja suficiente para saldá-los.

Art. 13 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Ivair Nogueira

Justificação:  O  projeto  de  lei  submetido  ao  exame  de  nossos  pares  objetiva

regulamentar  o  depósito  dos  veículos  retidos,  apreendidos  ou  removidos  pelas

autoridades  de  trânsito  em razão do  cometimento  de  infrações  e  regulamentar  a

venda,  por  leilão,  dos  veículos  não  reclamados  pelos  proprietários  e  que  se

encontrem nos depósitos públicos.

Por meio da proposição são estabelecidas regras procedimentais que nortearão as

autoridades  de  trânsito  na  forma  de  conduzir  a  administração  dos  depósitos  de

veículos  apreendidos,  principalmente  a  realização  dos  leilões  para  alienação  dos

veículos  não  resgatados  pelos  seus  proprietários  no  prazo  estabelecido  pela  lei,

evitando-se o acúmulo de sucatas.

Um  dos  grandes  problemas  dos  depósitos  de  veículos  apreendidos  em  nosso

Estado é exatamente a sua superlotação,  principalmente com carcaças de carros

abandonados. O projeto em tela tem o intuito de viabilizar a resolução ou, no mínimo,

a redução desse problema.

Esperamos,  portanto,  contar  com  o  apoio  de  todos  os  parlamentares  para  a

aprovação deste projeto.

– 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 2.157/2015

Declara de utilidade pública a Associação Social e Cultural Folia da Vaca Mineira,

com sede no Município de João Monlevade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Social e Cultural Folia da

Vaca Mineira, com sede no Município de João Monlevade.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Tito Torres

Justificação: A Associação Social e Cultural Folia da Vaca Mineira é uma entidade

civil e social, sem fins lucrativos, de caráter desportivo amadorista, em pleno e regular

funcionamento  há mais  de um ano,  desde 29/4/2007.  Com sede e  foro  em João

Monlevade, vem cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne a

atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Os  membros  da  diretoria  da  entidade  são  pessoas  idôneas,  que  não  recebem

nenhuma remuneração pelo exercício específico de suas funções. A associação não

distribui lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores,

sob nenhuma forma, destinando a totalidade das rendas apuradas ao atendimento

beneficente e gratuito de suas finalidades.

Constituída  com  o  objetivo  de  promover  atividades  musicais,  propiciar  o

crescimento do folclore, trabalhar em prol de uma comunidade mais fraterna, com a

valorização das riquezas culturais e regionais, e prestar serviços de assistência social

e educacional, a entidade presta relevantes serviços à comunidade.

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  associação  atende plenamente  aos

requisitos legais, contamos com o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação

desta proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.158/2015

Declara de utilidade pública a Associação Sara Aparecida, com sede no Município

de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Sara Aparecida, com

sede no Município de Lagoa da Prata.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação Sara Aparecida é uma associação sem fins lucrativos,

que  tem  por  finalidade  cuidar  de  pessoas  através  da  assistência  alimentícia  às

famílias  carentes,  do cuidado gratuito  para  crianças até sete anos e do apoio às

entidades que promovam ações de cidadania, buscando sempre atuar na defesa dos

direitos da criança, em toda sua plenitude.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública, razão pela qual rogo a meus pares a aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.159/ 2015

Dispõe sobre  a  obrigatoriedade do primeiro  exame oftalmológico  completo  para

toda criança, no momento de sua matrícula em creche ou escola pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Toda criança, em seu primeiro ingresso na creche ou escola pública do

Estado, deverá realizar o seu primeiro exame oftalmológico completo.

Art.  2º  –  O Estado e  os  municípios  deverão  promover,  anualmente,  campanha

educativa para a realização do primeiro exame de vista da criança que ingressar na

creche ou na escola.

Art. 3º – A creche ou a escola deverá, no ato da matrícula, observar se foi realizado

o primeiro exame de vista  da criança e,  em caso negativo,  garanti-lo  a partir  de

articulação com os serviços de assistência social e saúde disponíveis.

Art.  4º – A comprovação da realização do primeiro exame de vista completo da

criança será feita por meio do cartão ou da caderneta de vacinação emitidos pelas

unidades de saúde públicas e pelas particulares devidamente credenciadas no SUS.

Art. 5º – O teste do olhinho ou do reflexo vermelho não será considerado primeiro

exame de vista da criança para os efeitos desta lei.
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Art.  6º  –  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º – Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: No Brasil, estima-se, segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia,

que existam entre 25 a 30 mil crianças cegas, aproximadamente 150 a 180 crianças

cegas para cada milhão de habitantes e 600 a 720 crianças com visão subnormal

para cada milhão de habitantes.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta, ainda, que 12% das crianças em

idade escolar necessitam usar óculos; entretanto 80% nunca fizeram um exame de

vista.  A  falta  de  óculos  pode  levar  ao  estrabismo  e  à  ambliopia,  que  é  o

desenvolvimento desigual das vistas e a maior causa de cegueira infantil.

A evasão  escolar  e  o  baixo  rendimento  também  estão  associados,  segundo  o

Ministério da Educação, à falta de identificação de problemas na visão da criança. Por

essas razões é que o presente projeto de lei  prevê a obrigação da realização do

primeiro exame oftalmológico completo em toda criança que ingressar na creche ou

na escola, determinando, ainda, que essa ação conste das cadernetas ou dos cartões

de  vacinação  emitidos  pelas  unidades  de  saúde,  para  que  as  mães,  pais  ou

responsáveis pela criança e os profissionais da saúde e da educação possam melhor

efetuar o controle dessa ação. Cremos que com a aprovação desse projeto de lei

será  estabelecido  um  dever  para  o  Estado  e  para  a  família,  que  repercutirá  na

melhoria da qualidade de vida da criança e na eficiência das políticas públicas no

SUS e na Educação.

Finalmente,  sendo  este  projeto  de  grande  interesse  social,  esperamos  sua  a

aprovação pela maioria dos dignos deputados.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.997/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.



1657
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 2.160/2015

Proíbe a disposição de saleiros e congêneres que contenham cloreto de sódio nas

mesas de estabelecimentos que comercializam alimentos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Ficam  proibidos  os  estabelecimentos  que  comercializam,  no  Estado,

alimentos  preparados  para  consumo,  como  bares,  restaurantes,  lanchonetes  e

similares, de expor nas mesas e balcões recipientes que contenham cloreto de sódio.

Parágrafo  único  –  Os estabelecimentos  disponibilizarão,  sem estarem expostos,

recipientes  contendo  o  cloreto  de  sódio  para  o  consumo,  quando  solicitado  pelo

cliente.

Art.  2º  –  Ficam  proibidos  os  estabelecimentos  que  comercializam  alimentos

preparados  para  consumo como  bares,  restaurantes,  lanchonetes  e  similares,

fornecer sal a granel em saleiros, quando solicitados pelo cliente.

Parágrafo  único  –  Os  referidos  estabelecimentos  deverão  fornecer  o  sal  em

embalagens individuais e acondicionado de forma a garantir a higiene e a integridade

do produto até o seu uso, bem como a quantidade de cada embalagem, e apenas

quando for solicitado pelos consumidores.

Art. 3º – A não observância no disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator

à  multa  de  100  Ufemgs  (cem  Unidades  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais)  por

infração.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Isauro Calais

Justificação:  Segundo  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  o  brasileiro

consume cerca de 12 gramas de sal por dia, o equivalente a 12 sachês ou a uma

colher de sopa, quando se recomenda uma colher de sobremesa, o que representa a

metade da quantidade consumida.

Segundo os médicos, o excesso de cloreto de sódio – sal de cozinha – é um dos

principais vilões da boa saúde, provocando, entre outros males, a hipertensão, uma

das  principais  causas  de  morte  no  mundo.  O  Ministério  da  Saúde  e  a  OMS se

preocupam  com  esse  excesso  de  consumo e  constantemente  fazem  campanhas

educativas para que seja diminuído.
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Contudo, as propostas não vêm surgindo efeito. Por isso, este projeto de lei visa à

retirada do sal do alcance imediato do potencial consumidor, dificultando um pouco o

acesso a ele, o que poderia gerar um consumo um pouco menor desse produto.

Além  disso,  a  sua  oferta  em  sachês  permite  que  o  consumidor  tenha  uma

informação clara sobre a quantidade adicional de sal que vai consumir na refeição.

Trata-se de matérias afetas à saúde e consumo, ambas de competência desta casa,

e  que  não  geram  ônus  ao  Estado  nem  impõem  aos  comerciantes  medidas  que

conflitem com a livre iniciativa.

Dessa forma, com força em tais argumentos é que se requer o apoio dos membros

desta ilustre Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

– 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 2.161/2015

Declara de utilidade pública à Associação Esporte Clube Cruz Preta, com sede no

Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública à Associação Esporte Clube Cruz Preta,

com sede no Município de Alfenas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação: A Associação Esporte Clube Cruz Preta tem por finalidade aglutinar

crianças  e  adolescentes  de  Alfenas  e  de  municípios  vizinhos,  formar  atletas  e

promover  aulas  de futebol  e encontros  para socialização.  Além disso,  pugna pela

união dos atletas, promovendo esclarecimentos, orientações e a inteiração entre eles.

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação Esporte Clube Cruz Preta

não faz nenhuma discriminação de raça, cor, sexo ou religião e, ademais, 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
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Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.162/2015

Acrescenta parágrafo ao art.  3º da Lei  nº  11.666, de 9/12/1994, que estabelece

normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de

uso público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, o

seguinte § 6º:

“Art. 3º – (…)

§ 6º – A construção, a ampliação ou a reforma de edificações de uso público ou de

uso coletivo  devem dispor  de  bacias  sanitárias  acessíveis  destinadas  ao uso por

pessoa  portadora  de  deficiência  e  idosos,  obedecendo  às  normas  técnicas  de

acessibilidade da ABNT.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Fábio Cherem

Justificação:  É conhecida a  realidade enfrentada pelas  pessoas  com deficiência

com relação à mobilidade e à acessibilidade a bens e serviços no Brasil e em Minas

Gerais. Essa realidade se deve a diversos fatores, entre os quais o desconhecimento

geral  da  população,  bem  como  da  administração  pública,  das  necessidades  das

pessoas com deficiência. Exemplo disso é a disponibilização do vaso sanitário com

abertura  frontal,  especialmente  nos  banheiros  públicos,  para  pessoas  com

necessidades especiais, como se esse fosse um auxílio para a adaptação de que

necessitam.

Problema similar é o enfrentado pelos idosos, que, por causa do design dos vasos

sanitários hospitalares, enfrentam dificuldades de ordens diversas, inclusive estando

sujeitos a quedas, o que é um grande problema.

Ocorre  que  o  vaso  sanitário  com  abertura  frontal  tem  o  design destinado  a

ambientes  hospitalares,  onde há uma pessoa que auxilia  na  higiene do paciente.

Quando utilizado fora desses ambientes, onde a pessoa com necessidades especiais
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muitas vezes está sozinha, o vaso sanitário com abertura frontal causa desconforto e

expõe os usuários a situações desagradáveis e anti-higiênicas, pois a urina escorre

para fora do vaso através da abertura, sujando o chão do banheiro.

Nesse sentido,  artigo  publicado no  site do  Ministério  Público  do Estado do Rio

Grande do Sul, de autoria do promotor Luiz Antônio Miguel Ferreira, esclarece:

“1 – Introdução

A  acessibilidade  é  um  tema  que  vem  sendo  discutido  cada  vez  mais  pela

sociedade,  em  face  da  legislação  que  aborda  o  assunto  e  também  pela  maior

visibilidade  que  se  tem  da  pessoa  com  deficiência.  Porém,  ainda  são  muitas  as

barreiras enfrentadas, pois apesar da lei que regulamenta o tema estar em vigor há

certo tempo, muitas pessoas a ignoram e realizam obras, reformas, e instalações que

não se adéquam aos critérios básicos estabelecidos.

Uma  das  questões  mais  complexas  referentes  à  acessibilidade  diz  respeito  às

adaptações realizadas nos banheiros, que é cercado de especificidades para garantir

a  plena  inclusão  da  pessoa  com  deficiência.  O  conhecimento  técnico  para  a

adaptação  de  forma  correta  é  importante,  pois  na  maioria  das  vezes  (ou  quase

sempre) são descumpridas e não observadas as normas estabelecidas.

Nesse  contexto,  merece  destaque  a  questão  do  vaso  sanitário,  que  integra  o

banheiro acessível. O assunto foi tema de artigo em uma revista especializada em

inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, oportunidade em que a médica

fisiatra Izabel de Loureiro Maior esclareceu que o vaso sanitário com abertura frontal

é um erro, não é norma. Relatou também, em seu artigo, que a venda dessas peças

continua a todo vapor, e que as fábricas de louças sanitárias devem ser instruídas a

separar a linha hospitalar da linha de produtos para pessoas com deficiência, e os

arquitetos  e  proprietários  de  estabelecimentos  precisam  ser  obrigados  a  seguir  o

constante na norma técnica da ABNT, NBR9050/2004, na qual não consta a bacia

sanitária com fenda frontal.

Diante da relevância do tema e das consequências que proporciona, tanto para o

deficiente  como também para aqueles  que trabalham diretamente  com o  assunto

(profissionais  ligados  à  construção,  funcionários  públicos  encarregados  da

fiscalização,  promotores de justiça,  etc.)  é  que se volta ao assunto visando a um
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esclarecimento adequado a respeito do vaso sanitário e sua destinação à pessoa

com deficiência.

2 – O vaso sanitário

As  regras  básicas  para  a  adaptação  dos  banheiros  e,  consequentemente,  dos

vasos sanitários estão inseridas no Decreto nº 5.296/2004 e na NBR 9.050/2004, da

ABNT. Em tais normas é que se encontram os parâmetros necessários (altura, barras,

tipo de vaso, etc.) para que o banheiro seja acessível e as informações específicas

sobre o vaso sanitário.”

O Decreto nº 5.296, de 2004, que regulamenta as Leis nºs 10.098 e 10.048, ambas

de  2000,  que  estabelecem  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  promoção  e

acessibilidade  das  pessoas  com  necessidades  especiais,  estabelece  o  seguinte,

relativamente aos sanitários destinados ao referido público:

“Art. 22 – construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de

uso coletivo devem dispor  de sanitários acessíveis  destinados ao uso por  pessoa

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º – Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados

ao  uso  por  pessoa  portadora  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida  serão

distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento

da edificação,  com entrada independente dos sanitários  coletivos,  obedecendo às

normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§ 2º – Quanto às edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta

meses, a contar da data de publicação deste decreto, para garantir pelo menos um

banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus

equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora

de deficiência ou com mobilidade reduzida.

§  3º  –  Nas  edificações  de  uso  coletivo  a  serem  construídas,  ampliadas  ou

reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao

uso  por  pessoa  portadora  de  deficiência  deverão  ter  entrada  independente  dos

demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

§  4º  –  Nas  edificações  de  uso  coletivo  já  existentes,  onde  haja  banheiros

destinados ao uso público, os sanitários preparados para o uso por pessoa portadora
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de deficiência ou com mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos

acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer as

normas técnicas de acessibilidade da ABNT.”

Assim,  há  que  se  cuidar  para,  na  intenção  de  promover  a  inclusão  social  das

pessoas  com  necessidades  especiais,  não  provocar  maior  constrangimento  e

dificuldades, disponibilizando instalações inadequadas em espaços a elas destinados.

A disponibilização dos vasos sanitários de que trata este projeto para as pessoas com

necessidades  especiais  deve  ser  banida  das  instalações  públicas  mantidas  pelo

Estado.

Pelo exposto e pela enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarmos este projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.011/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.163/2015

Dispõe  sobre  a  proibição  de  cobrança  por  uso  de  banheiros  instalados  nos

shopping centers do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a cobrança pelo uso de banheiros instalados nos shopping

centers no Estado.

Art. 2º – Os banheiros de uso público de que trata esta lei deverão ser mantidos

limpos e seguros para a utilização dos usuários.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Thiago Cota

Justificação: O objetivo do presente projeto de lei é conceder a isenção de taxas

para uso dos banheiros em shopping centers no Estado.

Os consumidores que frequentam shopping centers já gastam valores significativos

com transporte, estacionamento, alimentação e compras nos estabelecimentos.

Nesta toada, é importante ressaltar que as dependências dos shopping centers são

espaços  públicos,  por  onde  circulam  diariamente  um  número  considerável  de
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pessoas, e a cobrança a que se refere o presente projeto conflita com os interesses

dos consumidores.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nossos pares à aprovação deste projeto.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 91/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.164/2015

Dispõe sobre o tempo máximo de espera nos atendimentos realizados nas lojas das

operadoras de telefonia no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – As operadoras de telefonia fixa e móvel, que tenham lojas no Estado, ficam

obrigadas a realizar atendimento aos consumidores nos seguintes prazos:

I – até quinze minutos, em dias normais;

II – até trinta minutos, em vésperas de feriados, datas comemorativas e finais de

semana.

Art. 2° – As operadoras de telefonia fixa e móvel ficam obrigadas a fornecer senha

aos consumidores, com ordem de chegada, data e horário que comprove o tempo de

espera de atendimento.

Art. 3° – As operadoras de telefonia divulgarão o tempo de espera de atendimento

contido nesta lei através de cartazes afixados no interior das lojas.

Art.  4º  –  O descumprimento  do  que determina esta  lei  acarretará  ao  infrator  a

imposição de multa.

Art. 5° – O Poder Executivo regulamentará esta lei  no que for necessário à sua

aplicação.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação: As operadoras de telefonia são os fornecedores que mais falham em

suas prestações de serviço, causando muitos problemas aos consumidores.

É cediço que o Procon e a Anatel recebem diariamente centenas de reclamações

relatando abusos e falhas na prestação de serviços de telefonia móvel.
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Ocorre que esse problema poderia ser sanado rapidamente se as operadoras de

telefonia móvel, que possuem poderio econômico suficiente para prestar um serviço

de atendimento eficiente, fornecessem atendimento eficaz em suas lojas físicas.

As principais reclamações dos consumidores se relacionam aos vícios básicos na

prestação  de  serviço  e  às  tentativas  de  solucionar  essas  questões  nas  lojas  de

atendimento das operadoras de telefonia.

Importante ressaltar  que os consumidores enfrentam longas filas  de espera nas

lojas de atendimento e, muitas vezes, acabam desistindo e buscando uma solução

judicial.

Assim sendo, com o objetivo de assegurar um dos direitos básicos do consumidor,

elencado no art.  6º,  inciso X, que determina “a adequada e eficaz prestação dos

serviços públicos em geral”,  fica elucidada a necessidade de estipular prazos para

atendimento  aos consumidores  nas  lojas,  a fim  de assegurar  o cumprimento  dos

direitos do consumidor.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa para a aprovação do projeto em epígrafe.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.264/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.165/2015

Define a cerveja como bebida alcoólica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Define-se  cerveja  como uma bebida  alcoólica  carbonatada,  produzida

através da  fermentação de materiais  com amido,  principalmente cereais  maltados

como a cevada e o trigo, incluindo água como parte importante no processo e, em

algumas receitas, lúpulo e fermento, além de outros temperos, como frutas, ervas e

outras plantas.

Parágrafo único – Cerveja não é bebida suscetível de gerar ou possibilitar a prática

de atos de violência em estádios, arenas desportivas e eventos esportivos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.



1665
____________________________________________________________________________

Anselmo José Domingos

Justificação:  Este projeto  de  lei  visa  a definir  o  que é cerveja,  sendo esta  uma

bebida alcoólica fermentada, deixando claro que ela não é suscetível de gerar ou

possibilitar a prática de atos de violência.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.334/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.166/2015

Dispõe sobre a implantação de ecodutos que possibilitem a segura transposição da

fauna, sob ou sobre estradas, rodovias e ferrovias no território do Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  da  implantação  de  ecodutos  que

possibilitem  a  preservação e  a  proteção da fauna,  por  meio da sua transposição

segura sob ou sobre estradas, rodovias e ferrovias no território do Estado de Minas

Gerais.

Art. 2° – Para os fins previstos nesta lei, entende-se por ecoduto a obra de arte

construída  sob  ou  sobre  as  estradas,  rodovias  e  ferrovias,  destinada  ao  uso

exclusivo, livre e seguro da fauna, quando de sua circulação em seu meio ambiente

natural.

Art. 3º – Os estudos de viabilidade técnica e ambiental e os estudos de impacto

ambiental relativos às obras de construção ou de ampliação de estradas, rodovias e

ferrovias  deverão  prever,  sempre  que  as  condições  ambientais  o  exigirem,  a

implantação de ecodutos.

Parágrafo único – As características da fauna e as peculiaridades topográficas da

região determinarão se o ecoduto deverá ser subterrâneo ou aéreo.

Art.  4°  –  A implantação  do  ecoduto  deverá  se  dar  durante  o  cronograma  de

construção de novas estradas, rodovias e ferrovias.

Art.  5º  –  Para  as  estradas,  rodovias  e  ferrovias  já  existentes  cujas  condições

ambientais exigirem, a implantação dos ecodutos se dará no prazo a ser definido

mediante regulamento, que não poderá ser superior a cinco anos.
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Art.  6°  – As despesas  decorrentes da  execução desta lei  correrão à  conta  das

dotações próprias consignadas em orçamento.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Nozinho

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo estabelecer normas para que os

novos projetos de construção de estradas, rodovias e ferrovias incluam a instalação

de ecodutos e a adaptação das obras existentes, com vistas à proteção da fauna e à

redução de acidentes com animais.

As estimativas do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas – CBEE –,

órgão vinculado a Universidade Federal de Lavras, mostram que mais de 15 animais

morrem nas estradas brasileiras a cada segundo. Diariamente, devem morrer mais de

1.3000.000 animais e ao final de um ano, até 475 milhões de animais selvagens são

atropelados no País.  A grande maioria dos animais mortos por atropelamento são

pequenos vertebrados,  como sapos,  pequenas aves,  cobras,  entre outros. Para o

CBEE, no ano, morrem aproximadamente 430 milhões desses pequenos animais. O

restante são 40 milhões de animais de médio porte, como gambás, lebres e macacos,

e 5 milhões de animais de grande porte como onça-parda, lobo-guará, onça-pintada,

antas e capivaras.

Como o Estado de Minas Gerais possui uma malha rodoviária entre as maiores do

País,  com  certeza  parcela  significativa  dessas  mortes  de  animais  em  estradas,

rodovias e ferrovias ocorre em território mineiro.

A frequência na morte por atropelamento de diversos animais em estradas, rodovias

e ferrovias se dá, muitas vezes, considerando que essas obras criam barreiras físicas

em corredores ecológicos naturais, usados pela fauna local. Assim, a fragmentação

de áreas de vegetação natural ou reflorestada cria barreiras para a dispersão dos

organismos dentro dos fragmentos.

Torna-se imprescindível portanto que se analisem as barreiras físicas existentes em

áreas de trânsito da fauna, em especial estradas, rodovias e ferrovias já existentes e

as que venham ser construídas, de forma a se prever a construção de estruturas que

propiciem a segurança na travessia de animais, com a instalação de ecodutos.
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Não se trata de criar obrigação ao poder público ou aos concessionários com a

ampliação  de  custos  de  projeto  e  de  execução  de  obras,  mas  sim  de  garantir

proteção para animais nas travessias de estradas, rodovias e ferrovias, além de levar

segurança para os usuários das vias.

Pela importância e mérito  da proposição,  espero poder  contar com o apoio dos

nobres colegas deputados à aprovação deste projeto de lei.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente,  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 2.167/2015

Estabelece  diretrizes  para  a  atenção  à  saúde  materna  e  infantil  no  âmbito  do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O Estado adotará a política de atenção a saúde materna e infantil, que terá

como premissas:

I – a vigilância do óbito materno e infantil;

II – a organização da rede de atenção a saúde materna e infantil;

III – o monitoramento e a regulação no âmbito do Sistema Único de Saúde;

IV  –  a  comunicação  e  a  mobilização  social  envolvendo  todos  os  setores  da

sociedade afetos à questão.

Paragrafo único – Para efeito desta lei, deverão ser consideradas tais premissas

para a adoção de toda e qualquer politica de saúde para a gestante e para a criança

no âmbito do estado de Minas Gerais.

Art. 2° – Para a vigilância dos óbitos materno e infantil deverão ser observadas as

seguintes diretrizes:

I – a análise da situação da saúde referente às mortalidades materna e infantil;

II – obrigatoriedade da notificação compulsória dos óbitos materno e infantil, com

definição de ficha-padrão, fluxos e responsabilidades;

III – notificação dos óbitos materno e infantil pelo Sinan;

IV  –  criação  de Comissão  Estadual  e  Regional  para  redução  das  mortalidades

materna e  infantil,  com definição de finalidade,  composição e rotinas,  objetivando
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organizar o processo de vigilância e investigação de óbitos materno e infantil, bem

como monitoramento do evento;

V  –  qualificação  dos  profissionais  que  atuam  diretamente  com  a  vigilância  em

saúde;

VI – suspensão de Autorizações de Internação Hospitalar – AIHs – em situações de

óbitos materno e infantil até a conclusão da investigação;

VII – notificação do gestor municipal e do diretor da unidade hospitalar onde ocorreu

o evento.

Art. 3º – Para a organização da rede de atenção à saúde materna e infantil, deverão

ser observadas as seguintes diretrizes:

I – organização dos fluxos de referência e contrarreferência da gestante desde o

pré-natal, período puerperal e pós-parto;

II – qualificação do pré-natal:

a) melhoria da cobertura, incentivando a captação precoce;

b) realização da estratificação do risco gestacional;

c) parametrização assistencial por nível de estratificação de risco;

d) atualização periódica dos protocolos clínicas;

e)  garantia  da  realização  de  testes  rápidos  e  dos  exames  diagnósticos

estabelecidos nos protocolos clínicos.

III – organização da rede de referência de atenção a gestante e neonato:

a) garantir em cada região de saúde um serviço de atendimento secundário para

referência de gestantes e crianças de alto risco;

b)  garantir  em  cada  região  de  saúde,  vinculadas  às  unidades  hospitalares  de

referência, casas de apoio à gestante de risco que necessita de atenção especial

durante o período de pré-natal;

c) garantir a rede de leite humano, com a implantação em cada região de saúde

bancos de leite humano e postos de coleta de leite humano;

d) priorizar as instituições hospitalares que realizam no mínimo trezentos partos por

ano;

e) mapear, por região de saúde, as unidades hospitalares que realizam parto de

risco habitual e de alto risco para organização dos fluxos assistenciais, observando:
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1 – o perfil das unidades perinatais;

2 – o mapeamento completo dos leitos de unidade de terapia intensiva e unidade de

cuidados intensivos convencional.

3 – o levantamento dos leitos previstos e o plano de ação para regularização dos

leitos existentes e ainda não credenciados e a implantação de novos leitos, conforme

estudo de necessidade;

4 – a garantia, em cada região ampliada de saúde, de, pelo menos, uma unidade de

terapia  intensiva  de  cuidados  progressivos  neonatais  vinculada  a  maternidade

credenciada para realização de partos de alto risco.

5 – a garantia do transporte inter-hospitalar de gestantes e neonatos na ausência

de assistência adequada na unidade hospitalar de origem.

6  –  a  manutenção  de  um  sistema  informatizado  de  identificação  de  todas  as

gestantes  e  a  vigilância  daquelas  estratificadas  como  alto  risco  através  de

acompanhamento individualizado.

IV – as qualificações de assistência à gestante e ao neonato se norteiam por:

a)  capacitação  dos  profissionais  que  atuam  diretamente  com  a  assistência  à

gestante;

b) capacitação dos profissionais que atuam nas unidades de terapia neonatal;

c) capacitação dos profissionais que atuam nas unidades de transporte de neonato

terrestre e aéreo (Samu e aeromédico).

Paragrafo único – Entende-se como acompanhamento individualizado a ação feita

entre  uma central  de  atendimento  e  a  gestante de  risco para monitoramento  dos

problemas e efetiva atuação no âmbito da gestão.

Art. 4º – O monitoramento e a regulação no âmbito do Sistema Único de Saúde

deverão:

I – garantir a pactuação dos fluxos com gestores e prestadores, considerando a

tipologia e capacidade operacional das unidades perinatais;

II – garantir a pactuação de fluxos para outras regiões ou macrorregiões quando

houver situação de insuficiência;

III – garantir pactuação de fluxos especiais (malformação congênita);

IV – proceder a compra de transporte por UTI aérea e terrestre complementar;
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V – proceder à compra de leitos de UTI neonatal privados;

VI – suspender as autorizações de internação hospitalar em situações de óbitos

materno e infantil até a conclusão da investigação;

VII – realizar a programação assistencial por região de saúde e região ampliada

para dimensionamento físico-financeiro, observando:

a) a necessidade x oferta de leitos obstétricos e UNN x capacidade operacional das

unidades perinatais;

b)  o  número  estimado  de  gestantes  x  capacidade  operacional  das  unidades

perinatais;

c) a estimativa da necessidade de gestantes de risco e neonatos que necessitarão

de transporte especializado (UTIs aérea e terrestre).

Art.  5º – A comunicação e a mobilização social  terão como ação principal  atuar

diretamente junto às lideranças e aos formadores de opinião em comunidades nas

quais  a  gestante  está  inserida,  e  essa  mobilização  se  dará  a  partir  de  ações

presenciais  e  em  redes  sociais,  que  serão  promovidas  pelos  comitês  municipais

criados para esse fim.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Antônio Jorge

– 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 2.168/2015

Institui a campanha sobre guarda responsável de animais domésticos em terminais

de ônibus no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Serão divulgadas nos terminais de ônibus de Minas Gerais, por meio de

cartazes e painéis  afixados nesses locais,  atividades permanentes de mobilização

contra o abandono de animais.

Art.  2º  – A campanha abrangerá aspectos de saúde animal,  vacinação e ações

preventivas, bem com legislações envolvendo a proteção animal.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.
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Noraldino Júnior

Justificação:  Esta  proposta  objetiva  estimular  a  conscientização,  bem  como  a

prática da guarda responsável de animais domésticos no Estado de Minas Gerais.

Esta  ação  de  mobilização  é  um  trabalho  de  grande  importância,  pois  é  muito

comum as pessoas adotarem ou comprarem um animal,  agindo por  impulso,  não

refletindo sobre a responsabilidade e o compromisso de lhe ministrar todo o cuidado

necessário.

É  comum  vermos  muitas  pessoas  adquirirem  animais,  se  arrependerem  e,  na

primeira oportunidade, os abandonarem.

Além  de  ser  cruel,  o  ato  de  abandono  de  animais  gera  diversos  problemas

socioambientais,  tais  como:  desequilíbrio  ecológico,  transmissão  de  doenças

(zoonoses), reprodução descontrolada, entre outros.

Ademais, a campanha de conscientização realizada de modo permanente divulgará

também informações sobre saúde animal, vacinação, ações preventivas e legislações

envolvendo a proteção animal.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos parlamentares desta Casa Legislativa

à aprovação deste projeto de lei.

–  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 2.169/2015

Dispõe  sobre  a  proibição  do  comércio  de  animais  em  pet  shops e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibido o comércio de animais em  pet shops no Estado de Minas

Gerais.

Parágrafo único – Para fins de aplicação desta lei, são considerados pet shops os

estabelecimentos  comerciais  em  cujas  finalidades  esteja  incluído  o  comércio  de

animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.

Art. 2º – O comércio de animais fica permitido apenas em criadouros próprios, nos

termos da lei.

§  1º  –  Os  criadouros  de  animais  obedecerão  a  legislações  federal,  estadual  e

municipal.
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§ 2º – Os criadouros de animais observarão as portarias  emitidas pelos  órgãos

competentes.

§ 3º – O acesso ao criadouro é livre, sendo permitida a verificação das condições

estruturais, sanitárias e higiênicas do local por quem se interessar.

§ 4º – Os animais disponibilizados para venda deverão estar próximos da fêmea

que os gerou sempre que não for possível que estejam juntos a ela.

§ 5º – Haverá uma placa indicando o nome do veterinário responsável técnico pelos

animais ali comercializados.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, estabelecendo as

sanções administrativas pertinentes.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação: Três são os principais problemas no comércio de animais em casas do

tipo  pet shop: matrizes distantes e maltratadas, animais confinados e baixa procura

por adoção.

Notícias assustadoras apresentam locais que são verdadeiras fábricas de filhotes.

As matrizes, confinadas, por vezes são mal alimentadas e maltratadas. Seus filhotes

são tirados muito cedo e levados para serem vendidos nos pet shops. Após isso, em

alguns casos, a fêmea já não tem valor algum após seu período fértil, e por vezes é

eliminada.

Quanto  aos  filhotes  que  foram  levados  para  serem  vendidos  nas  lojas,  o

consumidor  não  faz  ideia  do  sofrimento  que  representa  aquele  confinamento

prolongado.  Caso  a  venda  demore  a  acontecer,  os  pequenos  animais  chegam  a

permanecer cinco a seis meses presos em uma gaiola, dia e noite, no calor ou no frio.

Nessa faixa etária, a principal atividade dos cães, gatos e outros animais é brincar,

correr, pular, mordiscar e arranhar; contudo, os filhotes são privados desses hábitos

saudáveis para estarem expostos como mercadoria à espera de comprador.  Esse

tempo perdido jamais será recuperado.

A  diversidade  de  raças  expostas  à  venda  relega  os  animais  mestiços  ao

esquecimento  e  ao abandono,  tornando-os  animais  vagantes destinados a morrer
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como vítimas de atropelamento ou de maus-tratos. Os canis e centros de controles de

zoonoses municipais ficam abarrotados de cães e outros animais prontos para serem

adotados,  onerando os  cofres  públicos,  enquanto os  potenciais  adotantes gastam

dinheiro comprando os animais em pet shops. Algumas vezes adquirem o filhote ali

por real preferência por determinada raça; outras vezes, por desconhecer a imensa

diversidade de espécies abrigados pelo poder público.

A  Constituição  Federal  proíbe  expressamente  os  maus-tratos  aos  animais,

conforme seu art. 225, inciso VII:

“Art. 225 – 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.

§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade.”.

Está claro, portanto, que o constituinte originário atribuiu ao poder público proteger

os animais da crueldade.

Em uníssono, nossa Constituição Estadual, em seu art. 214, apresenta deveres do

Estado, entre outras atribuições:

“Art. 214 – Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  e  ao  Estado  e  à

coletividade  é  imposto  o  dever  de  defendê-lo  e  conservá-lo  para  as  gerações

presentes e futuras.

§ 1º – Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe

ao Estado, entre outras atribuições:

(...)

V – proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das espécies e dos

ecossistemas e a preservação do patrimônio genético, vedadas, na forma da lei, as

práticas  que  provoquem  a  extinção  das  espécies  ou  submetam  os  animais  a

crueldade.”.
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Ainda em 1934 fora estabelecido o exemplar Decreto nº 24.645, que estabelece

medidas de proteção aos animais, onde se lê:

“Art. 3º – Consideram-se maus-tratos:

(…)

XXIII – ter animais destinados à venda em locais que não reúnam as condições de

higiene e comodidades relativas.”.

O Decreto nº 6.514, de 2008, que estabelece o processo administrativo federal para

apuração das infrações e das sanções administrativas quanto aos crimes ambientais,

estabelece o valor da multa para quem praticar maus-tratos a animais:

“Art.  29 – Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir  ou mutilar  animais silvestres,

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Multa de R$500,00 (quinhentos reais) a R$3.000,00 (três mil reais) por indivíduo.”.

Por todo o exposto, arrazoado e fundamentado, solicito aos nobres deputados a

aprovação deste projeto de lei.

–  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 2.170/2015

Institui a Política Estadual de Utilização Sustentável dos Veículos de Tração Animal

– VTA – e respectiva finalização gradativa de sua utilização nos perímetros urbanos

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Da Finalidade e das Diretrizes

Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Utilização Sustentável dos Veículos

de Tração Animal – VTA – que tem objetivo de estabelecer diretrizes para o exercício

dessa atividade, bem como assegurar a inclusão social e produtiva dos trabalhadores

de VTA no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – Constituem diretrizes da Política Estadual de Utilização Sustentável dos

Veículos de Tração Animal:

I – viabilização de formas de participação, ocupação e convívio dos trabalhadores

de VTA na sociedade, a fim de proporcionar o exercício sustentável e harmonioso da

sua atividade econômica no âmbito do Estado;
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II  –  criação  de  programas  de  capacitação  e  treinamento  profissional  para  os

trabalhadores  em  VTA,  com  ênfase  para  as  regras  de  circulação  e  trânsito,

seguridade  social,  proteção  aos  animais,  despejo  e  reciclagem  dos  materiais

transportados, a fim de proporcionar a melhoria da sua qualidade de trabalho;

III – desenvolvimento de projetos que estimulem a participação dos trabalhadores

em  VTA nos  programas  educacionais  e  profissionalizantes  existentes,  a  fim  de

proporcionar a elevação do seu nível de escolaridade e especialização profissional;

IV  –  implementação  do  sistema  de  informações  que  permita  a  divulgação  da

Política, dos serviços oferecidos, de planos, programas e projetos em cada nível de

governo, nos quais os trabalhadores de VTA possam ser inseridos.

V – estimular a substituição dos VTA por equipamentos que não utilizem animais

para sua tração.

CAPÍTULO II

Da Autorização para Circulação

Art. 3º – A circulação dos Veículos de Tração Animal nos perímetros urbanos do

Estado dependerá de autorização prévia a ser expedida pelo Poder Executivo;

§ 1º – Para efeito desta lei, consideram-se:

I – Veículo de Tração Animal – VTA: meio de transporte de carga ou de pessoas em

carroças ou similares, tracionadas por animais;

II – destinação do VTA: transporte de cargas movidas por propulsão animal.

§ 2º – O VTA só poderá circular se portar o protetor para acolhimento das fezes do

animal, devendo ser fabricado em lona ou plástico resistente.

§  3º  –  Após  cinco  anos  a  contar  da  vigência  desta  lei,  não  será  permitida  a

circulação de VTA nos perímetros urbanos do Estado.

Art. 4º – A autorização para circulação do VTA nos perímetros urbanos do Estado,

documento de porte obrigatório, será expedida a favor de uma única pessoa física,

que  será  a  responsável  exclusiva  pela  condução  do  VTA,  estando  proibida  a

utilização de empregados ou depósitos para tal finalidade.

Art.  5º  –  A autorização para  circulação do  VTA nas  vias  públicas  do  município

deverá ser requerida dentro do prazo de até cento e vinte dias contados a partir da

publicação desta Lei.
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Parágrafo único – A autorização de que trata o  caput deste artigo será apreciada

pelo Poder Executivo em até cento e vinte dias a contar da data do protocolo de

requerimento, desde que a parte providencie todos os documentos exigidos no art. 6º

desta lei.

Art.  6º  –  A expedição  da  autorização  para  circulação  do  VTA nos  perímetros

urbanos do Estado dependerá do atendimento das seguintes condições:

I – em relação ao solicitante:

a) ser maior de dezoito anos;

b) comprovar o exercício anterior da atividade em VTA, por período não inferior a

um ano;

c) apresentar fotocópia do documento de identidade e do Cartão de Cadastro de

Pessoa Física – CPF;

II – em relação ao VTA:

a) ser de propriedade ou posse legítima do solicitante;

b) respeitar as normas de segurança e trânsito;

c) mostrar-se em dimensões e peso compatíveis com o porte físico do respectivo

animal de tração;

d) identificação e numeração em tamanho e local visível, de acordo com os critérios

estabelecidos pelo Poder Executivo;

III – em relação ao animal:

a) ser de propriedade ou posse legítima do solicitante;

b) estar em perfeitas condições de saúde e higiene;

c)  estar  devidamente registrado e cadastrado,  através de identificador  eletrônico

(microchip);

d) estar devidamente ferrado e alimentado.

Parágrafo único – É vedada a transferência da autorização do VTA.

CAPÍTULO III

Das Infrações, das Penalidades e das Medidas Administrativas

Art. 7º – O Poder executivo disponibilizará meios para impressão e protocolo do

requerimento de autorização de VTA;

Art. 8º – Constituem infração ao disposto nesta lei:



1677
____________________________________________________________________________

I – conduzir o VTA sem possuir o protocolo de requerimento após cento e oitenta

dias ou sem possuir autorização após doze meses da publicação desta lei;

II – entregar ou permitir a condução do VTA à pessoa não autorizada;

III – conduzir o VTA com carga ou peso excedente ao autorizado, conforme a ser

definido em regulamentação própria;

IV – conduzir o VTA sob a influência de álcool ou drogas;

V – conduzir o VTA de forma perigosa, ou colocando em risco o animal de tração,

pedestres e outros veículos;

VI – transportar pessoas em VTA;

VII  –  utilizar  em  VTA animal  de  tração  cego,  enfermo,  extenuado,  mutilado,

desferrado, fêmea em estado de gestação ou aleitamento, bem como em qualquer

outra condição que possa caracterizar a prática de maus-tratos;

VIII – utilizar ou portar no VTA chicote ou qualquer outro instrumento para castigo

animal;

IX – circular com o VTA sem portar o protetor para acolhimento das fezes do animal,

conforme mencionado no § 2º do art. 3º, desta lei;

X – circular com o VTA sem identificação e numeração;

XI – descartar material em local não autorizado pelo Poder Executivo.

Art.  9º  –  O  descumprimento  de  qualquer  dos  dispositivos  desta  lei  ensejará  a

aplicação da multa pecuniária em desfavor do proprietário ou do condutor do VTA, no

valor de R$500,00 (quinhentos reais).

§ 1º – Nos casos de reincidência, além da aplicação da multa em dobro, deverá o

órgão estadual  responsável apreender  o VTA e sua carga e remover o animal  ao

depósito público.

§ 2º – O VTA e sua respectiva carga apreendidos serão encaminhados ao depósito

público e só poderão ser devolvidos ao proprietário/condutor, desde que efetuado o

pagamento integral da multa estipulada neste artigo e respectivas taxas.

§ 3º – O animal removido e apreendido ao depósito público só poderá ser resgatado

pelo proprietário ou pelo condutor, desde que efetuado o pagamento integral da multa

estipulada neste artigo e respectivas taxas.

§ 4º – A autorização para circulação do VTA deverá ser revogada nos casos de
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reincidência nas infrações, bem como nos casos de comprovada prática de maus-

tratos  ao  animal  de  tração,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  neste  artigo.  A

revogação consiste na perda definitiva da autorização para circulação do VTA, sendo

vedada nesses casos sua renovação.

§ 5º – No caso de comprovada a prática de maus-tratos ao animal de tração, o fato

será noticiado à autoridade competente, nos termos da Lei Federal nº 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998, e demais legislações afins.

CAPÍTULO IV

Do Amparo aos Carroceiros

Art. 10 – O Poder Executivo poderá disponibilizar meios de capacitação profissional

para o trabalhador em VTA, com o objetivo de inseri-lo no mercado de trabalho.

CAPÍTULO V

Das Disposições Gerais

Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Fred Costa – Anselmo José Domingos – Noraldino Júnior.

Justificação: A par da exigência de uma regulamentação e qualificação profissional

dos trabalhadores de Veículos de Tração Animal – VTAs – faz-se mister a implantação

de uma política de controle e substituição dos VTAs por outras formas de transporte

que não se valham de animais.

Não são poucas as alternativas que podem ser aos poucos inseridas e oferecidas

para  esses  trabalhadores  como  bicicletas,  motocicletas  equipadas  com  carretas

(conhecido como cavalo-de-lata), etc.

A circulação dos Veículos de Tração Animal nos centros urbanos é uma questão

reconhecidamente complexa para a maioria das grandes cidades brasileiras, motivo

pelo qual merece especial atenção. Não obstante os problemas afetos ao trânsito e

os  maus-tratos  aos  animais,  além  das  condições  de  trabalho  degradantes,  essa

atividade constitui a única fonte de renda de inúmeros trabalhadores que sustentam

suas famílias através dessa digna atividade.

Dessa  forma,  a  questão  envolve  várias  esferas,  tais  como:  social,  urbanística,

cultural,  ecológica e econômica.  A erradicação de tal  meio de transporte, como já
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ocorreu várias cidades do Estado, se por um lado resolveria alguns problemas, por

outro  importaria  graves  consequências  socioeconômicas  para  essa  parte  mais

vulnerável da população. Esse é o motivo pelo qual entendemos necessário para o

Estado de Minas Gerais a criação de uma Política Estadual de Utilização Sustentável

dos Veículos de Tração Animal, cujo objetivo é o de possibilitar que essa atividade,

agora e no futuro, atinja um nível satisfatório, de modo a torná-la compatível com o

desenvolvimento do Estado, através de ações de cunho educativo, fazendo com que

os  trabalhadores  conheçam  melhor  as  regras  de  circulação  e  trânsito  e  se

conscientizem  da  importância  da  seguridade  social  para  fins  de  obtenção  de

benefícios  junto ao INSS. Além disso,  terão oportunidade de ter  mais  consciência

sobre a necessidade de respeito e proteção aos animais e ainda maior conhecimento

acerca da questão ambiental,  que envolve também o despejo e a reciclagem dos

materiais  transportados.  Tudo  isso  tem  o  objetivo  de  proporcionar  melhoria  da

qualidade das condições de trabalho e vida desses trabalhadores, sem prejuízo do

desenvolvimento  dos  perímetros  urbanos  no  Estado,  proporcionando  a  utilização

sustentável e racional dos Veículos de Tração Animal, preservando os animais e a

coletividade em geral.

Com esse espírito, e sempre de modo a melhor conciliar essa atividade econômica

à atual realidade de nosso estado, de modo a torná-la padronizada e prestigiar os

trabalhadores sérios que dela vivem, tornando a exploração dos veículos de tração

animal  uma atividade  compatível  com os  tempos  modernos,  e  sem  que  ocorram

maus-tratos aos animais, entendemos ser de suma importância que eles só possam

circular mediante prévia autorização e controle.

– 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 2.171/2015

Declara de utilidade pública o Alvorada Esporte Clube, com sede no Município de

Passos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Alvorada Esporte Clube, com sede no

Município de Passos.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Cássio Soares

Justificação: O Alvorada Esporte Clube é uma organização não governamental sem

fins lucrativos fundada em 22/1/1976 que desenvolve importante trabalho assistencial

e  filantrópico,  cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  de  realizar  atividades

desportivas, sociais e culturais, bem como a promoção humana dos seus assistidos,

desenvolvendo  projetos  relevantes  de  interesses  sociais.  A  documentação

apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e não

remuneradas e que a  entidade está em funcionamento  regular,  atendendo,  desta

forma, aos requisitos legais.

Contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.172/2015

Declara de utilidade pública  a Associação Comunitária  dos Chacreiros  Grota da

Marmelada e Adjacências, com sede no Município de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Chacreiros  Grota  da  Marmelada  e  Adjacências,  com  sede  no  Município  de  Três

Marias.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação:  A Associação  Comunitária  dos  Chacreiros  Grota  da  Marmelada  e

Adjacências  tem  como  objetivo  desenvolver  atividades  culturais,  esportivas,

recreativas, assistenciais, entre outras.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a referida entidade cumpre

todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade

pública.
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Por essas razões, 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.

REQUERIMENTOS

Nº  1.142/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao diretor-geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de

Minas Gerais pedido de informações acerca da detenção em flagrante, pela Polícia

Federal, em Juiz de Fora, de dois fiscais dessa autarquia por estarem supostamente

recebendo  propina  em  um  posto  de  combustível,  especificando  as  providências

administrativas e disciplinares tomadas pelo Ipem-MG; a existência de registros de

ocorrências  por  práticas  irregulares  assemelhadas ou denúncias  anteriores  contra

esses  fiscais;  a  existência  de  programas  ou  ações  que  objetivem  o  combate  a

atuações  delituosas  de  seus  agentes;  e  como  é  feito  o  acompanhamento  e  a

fiscalização da atuação de seus agentes nas aferições e medições realizadas em

postos de combustíveis. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.143/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 50º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em 2/6/2015,  em  Montes  Claros,  que

resultou  na  apreensão  de  armas  de  fogo  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.144/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 50º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 1º/6/2015,  em Montes Claros,  que

resultou na apreensão de um menor, armas de fogo, carregadores e munição; e seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

(– À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 1.145/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam

da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3/6/2015,  em  Contagem,  que

resultou na apreensão de veículo e na detenção de três pessoas; e seja encaminhado

ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências com vistas à concessão de

recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.146/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidência  do  Conselho  Estadual  do  Patrimônio  Cultural  e  à

Presidência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais

pedido de providências com vistas à salvaguarda dos bens culturais do Município de

Estrela do Sul. (– À Comissão de Cultura.)

Nº  1.147/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura de Ribeirão das Neves pedido de providências para que

seja realizada a  pavimentação  da Rua Sete,  no  Bairro  Landi.  (–  À Comissão de

Transporte.)

Nº 1.148/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados no Departamento

de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, na Divisão Especializada de

Investigação  de  Crimes  Contra  a  Vida  e  na  2ª  Delegacia  Especializada  em

Homicídios Barreiro, pela atuação na ocorrência, em 2/6/2015, em Belo Horizonte,

que resultou na apreensão de drogas,  quantia em dinheiro,  armas,  veículos  e na

prisão de 29 pessoas. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.149/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Mateus Parreiras e com o jornal Estado de Minas

pelas matérias "A partilha da sede", "Vizinhos da água vivendo na seca" e "Dinheiro

verde é pouco e mal usado", que tratam da situação do Rio São Francisco. (– À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.150/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Daniela Arbex, jornalista e escritora mineira, pelo

lançamento do livro  Cova 312 – a longa jornada de um repórter  para descobrir  o
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destino de um guerrilheiro, derrubar uma farsa e mudar um capítulo da história do

Brasil. (– À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 1.151/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Assis Horta, fotógrafa, que, aos 97 anos, expõe

200 fotografias, feitas nas décadas de 1930 e 1950, na Grande Galeria Alberto da

Veiga Guignard, do Palácio das Artes. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 1.152/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no

Estado de Minas Gerais – Sicepot-MG, por sua posse. (– À Comissão de Turismo.)

Nº  1.153/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da Polícia Militar pedido de providências para que seja

instalado ar-condicionado no auditório do 41º Batalhão da Polícia Militar, no Barreiro,

em Belo Horizonte. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.154/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências, acompanhado das notas

taquigráficas  da  8ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  com  vistas  à

implementação da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente

da Comarca de Belo Horizonte.

Nº  1.155/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  presidente  da  Cemig  pedido  de  informações  sobre  o  motivo  da

demora de até três anos no atendimento das solicitações de aumento da potência dos

transformadores,  quando  os  cidadãos  mineiros  fazem  construções,  reformas  ou

ampliações de instalações residenciais ou comerciais que o exigem. (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº  1.156/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Defensoria Pública pedido de providências, acompanhado das notas

taquigráficas da 9ª Reunião Ordinária dessa comissão, para que sejam interpostas as

medidas  judiciais  e  administrativas  cabíveis  nos  autos  do  Processo  nº

2006.38.00.726246-9 – petição para tratamento médico-hospitalar e fornecimento de

medicamentos,  em  favor  de  Maria  de  Lourdes  Borges,  em  curso  na  2ª  Turma

Recursal  do Tribunal  Regional  Federal  da Primeira Região,  de  forma a garantir  a

consecução do referido tratamento.
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Nº 1.157/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  que  seja  garantida  a

execução  plena  dos  recursos  orçamentários  alocados  na  Secretaria  de  Meio

Ambiente, em especial os relativos à operacionalização do Previncêndio.

Nº 1.158/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria  de  Defesa Social  e  ao  Corpo de Bombeiros  Militar  de  Minas Gerais

pedido de providências para a melhoria das condições de trabalho e o aumento do

efetivo dessa corporação, de forma a contribuir para a melhoria da capacidade de

atendimento nas ações de combate e prevenção dos incêndios florestais no Estado.

Nº 1.159/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 7/6/2015,  em Belo  Horizonte,  que

resultou  na  apreensão  de  um  adolescente  e  2.800  pinos  de  cocaína;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.160/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 3/6/2015, em Divinópolis, que resultou

na apreensão de drogas, quantia em dinheiro e na prisão de duas pessoas; e seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.161/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  4/6/2015,  em  Juiz  de  Fora,  que

resultou na apreensão de arma de fogo, munição, drogas, quantia em dinheiro e na

prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido

de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.162/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 7/6/2015, em Centralina, que resultou

na  apreensão  de  drogas,  cédulas  falsas  de  dinheiro,  rádios  comunicadores  e  na

detenção  de  duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG

pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo

relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.163/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 19ª Companhia

Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 5/6/2015, em São

José da Varginha, que resultou na apreensão de um pássaro abatido, armas de fogo,

munição, pólvora, redes de pesca, armadilha para animais silvestres e na prisão de

um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências  com vistas  à concessão de recompensa aos militares  pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.164/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 15ª Companhia

Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na

ocorrência, em 4/6/2015, em Nanuque, que resultou na apreensão de drogas e na

detenção de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido

de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.165/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na  1ª  Cia.

Rotam  e  na  2ª  Cia.  PCHOQ,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  5/6/2015,  em

Uberlândia, que resultou na apreensão de balanças, drogas, quantia em dinheiro e na

prisão de um homem. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.166/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª  Cia.  de

Missões Especiais da Polícia Militar e no 17º Batalhão de Polícia Militar, pela atuação

na ocorrência, em 3/6/2015, em Uberlândia, que resultou na apreensão de cigarros,

armas,  explosivo,  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  duas  pessoas;  e  seja
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encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.167/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Combate ao Crime Organizado e de Investigação Criminal do Ministério Público as

notas taquigráficas e o relatório da 22ª Reunião Extraordinária dessa comissão, bem

como pedido de providências para que acompanhe, no âmbito das competências do

Ministério Público, a atuação compartilhada e conjunta das Polícias Federal, Civil e

Militar na repressão, combate e prevenção ao tráfico e uso de drogas no câmpus da

UFMG.

Nº 1.168/2015, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas pela operação que

resultou  na  recuperação  de  três  bicicletas,  furtadas  da  atleta  Érika  Gramiscelli,

pentacampeã brasileira de ciclismo. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  1.169/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que envie a esta

Casa projeto de lei  que institua fundo destinado a custear o desenvolvimento das

atividades  da  Defensoria  Pública  do  Estado.  (–  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº 1.170/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares do Município de Piedade de Ponte Nova

pelo  aniversário  de  240 anos da Polícia  Militar  do  Estado de Minas Gerais.  (– À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.171/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  Município  de  Ouro  Branco  pelo

aniversário de 240 anos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. (– À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 1.172/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares do Município de Ouro Preto pelo aniversário

de  240  anos  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais.  (–  À  Comissão  de

Segurança Pública.)
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Nº 1.173/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares de Itabirito pelo aniversário de 240 anos da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.174/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares de Mariana pelo aniversário de 240 anos da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.175/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares de Catas Altas da Noruega pelo aniversário

de  240  anos  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais.  (–  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 1.176/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares de Catas Altas pelo aniversário de 240 anos

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.177/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares de Viçosa pelo aniversário de 240 anos da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.178/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares de Ponte Nova pelo aniversário de 240 anos

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.179/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Regis Kersul, servidor da Secretaria de Saúde, pelo

prêmio obtido na 1ª Mostra Estadual de Experiências Bem-Sucedidas em Vigilância

em  Saúde,  com  o  título  "Oficina  de  Vigilância  em  Saúde  e  Atenção  para  os

Municípios: integração dos processos de trabalho para o fortalecimento e alinhamento

das ações de vigilância em saúde municipais". (– À Comissão de Saúde.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.675/2015,  do  deputado  Glaycon  Franco  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  pessoas  e  instituições  que

mantêm a tradição do congado no Estado.

Nº 1.676/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.485/2011.
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Nº 1.677/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.757/2011.

Nº 1.678/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.822/2011.

Nº 1.679/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.828/2011.

Nº 1.680/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.973/2011.

Nº 1.681/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.086/2011.

Nº 1.682/2015, do deputado Inácio Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.752/2011.

Nº 1.683/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 555/2011.

Nº 1.684/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 559/2011.

Nº 1.685/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 560/2011.

Nº 1.686/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 561/2011.

Nº 1.687/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 563/2011.

Nº 1.688/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 595/2011.

Nº 1.689/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 597/2011.

Nº 1.690/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.045/2011.

Nº  1.691/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência desta Casa pedido de providências para a realização

semanal,  na  Praça  da Assembleia,  de  feira  de  agricultura  familiar  e  urbana,  nos
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moldes da feira que é realizada na Cidade Administrativa pelo governo do Estado,

inclusive com a oferta de produtos do artesanato mineiro. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº  1.692/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Juiz  de  Fora  pedido  de  informações

consubstanciadas em cópia do contrato entre a empresa Unihealth Logística Ltda. e

essa prefeitura, a ser enviada a essa comissão, em face de supostas irregularidades

divulgadas na mídia local.

Nº  1.693/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência desta Casa pedido de providências para tornar públicas e

acessíveis, por meio do site da ALMG, as notas taquigráficas das audiências públicas

realizadas pelas comissões. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.694/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita a distribuição

do Projeto de Lei nº 1.489/2015 à Comissão de Turismo.

Nº  1.695/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.714/2011.

Nº  1.696/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.058/2011.

Nº  1.697/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.604/2011.

Nº  1.698/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.815/2012.

Nº  1.699/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.199/2012.

Nº  1.700/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.351/2012.

Nº  1.701/2015,  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.168/2013.

Nº  1.702/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.491/2013.

Nº  1.703/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.840/2014.
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Nº 1.704/2015,  do  deputado Cabo Júlio,  em que solicita  o  desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.883/2011.

Nº  1.705/2015,  do  deputado Cabo Júlio,  em que solicita  o  desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.599/2013.

Nº  1.706/2015,  do  deputado Cabo Júlio,  em que solicita  o  desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.627/2013.

Nº  1.707/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado ao presidente do Ibama pedido de informações sobre os

resultados da vistoria realizada no Mercado Central de Belo Horizonte em 26/6/2012,

bem como de vistorias posteriores que tiveram como objetivo apurar a situação do

comércio de animais vivos no local.

Nº  1.708/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para

que  se  inicie  imediatamente  a  construção  de  passarelas  de  pedestres  sobre  a

Rodovia  MG-050  para  interligar  os  Bairros  Nossa  Senhora  das  Graças  e  Nossa

Senhora Aparecida, em Passos.

Nº  1.709/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para

que se inclua retorno no trecho urbano da Rodovia MG-050, em Passos – Km 358,

em frente ao Hotel San Diego –, quando da elaboração e implantação da duplicação

no trecho.

Nº  1.710/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências com

vistas a melhorar o atendimento telefônico do 0800 disponível para a Rodovia MG-

050.

Nº  1.711/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para

que  divulguem  amplamente  à  população  do  entorno  da  Rodovia  MG-050  o

cronograma das obras de melhoria e manutenção a serem realizadas ao longo do

período de concessão.

Nº  1.712/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para

que sejam priorizados, nas intervenções previstas na Rodovia MG-050, os trechos

críticos que têm trânsito intenso e elevado número de pedestres em Capitólio, Itaú de

Minas, Divinópolis e Passos.

Nº  1.713/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para

que os parâmetros de execução técnica das obras de melhorias da Rodovia MG-050

permitam  limites  de  velocidade  e  segurança  apropriados  ao  desenvolvimento

econômico das regiões Centro-Oeste e Sudoeste do Estado, nos moldes da Rodovia

BR-381.

Nº  1.714/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências com

vistas a agilizar a aprovação dos projetos e autorizar a execução das obras do trevo

entre a Avenida Arlindo Figueiredo e a Rodovia MG-050, em Passos.

Nº  1.715/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para

que  ajam  com  transparência  total  com  os  proprietários  de  terras  às  margens  da

Rodovia MG-050 que terão suas terras afetadas ou desapropriadas em função das

obras  de  melhorias,  mantendo  uma  interlocução  permanente  com  os  moradores

durante todos os processos de intervenções.

Nº  1.716/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para a

conclusão das obras do trevo de Itaú de Minas e da área urbana de Capitólio.

Nº  1.717/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Concessionária Nascentes das Gerais pedido de providências para

que agilize a conclusão do projeto e a posterior implantação do trevo de acesso ao

Distrito Industrial 2, a Fortaleza de Minas e ao Aeroporto de Passos.

Nº 1.718/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.044/2011.

Nº 1.719/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.152/2011.
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Nº  1.720/2015,  do  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.179/2011.

Nº 1.721/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 933/2015.

Nº 1.722/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

presidente desta Casa pedido de providências com vistas a firmar parceria com o

Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais para promover ações que

auxiliem  na  divulgação  da  campanha  "Médicos  em  defesa  das  crianças

desaparecidas", conforme ofício do presidente do referido conselho, que anexa. (– À

Mesa da Assembleia.)

Nº  1.723/2015,  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.939/2014.

Nº 1.724/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 712/2011.

Proposições Não Recebidas

– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da Comissão de Transporte em que solicita seja encaminhado ao grupo Triunfo e à

concessionária Concebra pedido de providências  para construção de viaduto  com

passarela no entroncamento da BR-153 com a MG-497, no Município de Prata.

– A presidência, nos termos do inciso IV do art. 173, c/c o inciso I do art. 284, do

Regimento Interno, deixa de receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

governador do Estado pedido de providências para que seja outorgada também à

Polícia Militar competência para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência,

com vistas a evitar longos deslocamentos de viaturas para as delegacias de plantão

regionalizado e o consequente desguarnecimento de efetivo policial nos municípios

do Estado.
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Questão de Ordem

O deputado Gustavo Valadares – Presidente, o deputado Antônio Carlos Arantes

está  se  dirigindo  à  tribuna.  Enquanto  isso,  queria  uma informação  da  Mesa.  As

galerias estão em obras. Gostaria de saber se amanhã elas estarão em obras ou

abertas à visitação pública na parte da manhã. Queria informação por parte da Mesa

a respeito disso. Aguardarei retorno. Só quero saber se as galerias amanhã estarão

abertas.

O presidente – Peço à assessoria que busque essa informação.  Imediatamente

daremos a resposta.

O  deputado  Gustavo  Valadares  –  Muito  obrigado.  Provavelmente  amanhã  a

Assembleia  receberá  grande  número  de  visitantes  interessados  em  conhecer  os

trabalhos da Casa e a posição dos 77 deputados a respeito de alguns assuntos que

podem estar na pauta de amanhã. Por isso gostaria de saber se as galerias estarão

abertas. Aguardarei o retorno.

O presidente – Daremos a resposta ainda neste expediente, nesta reunião.

Oradores Inscritos

O presidente – Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes.

O deputado Antônio Carlos Arantes* – Sr. Presidente, nobres colegas, venho a esta

tribuna para me manifestar. Cumprimento os telespectadores da TV Assembleia e as

pessoas presentes nas galerias.  Saúdo também meus parceiros  e amigos,  assim

como os servidores do Tribunal de Justiça, que pedem pela aprovação do Projeto de

Lei  nº  1.106/2015,  que  seria  a  anistia  para  os  grevistas  desse  tribunal.  Sempre

apoiamos e consideramos importante essa anistia para essa classe tão importante

para a justiça, para o Judiciário mineiro.

Queria  falar  de  alguns  assuntos.  Primeiramente,  sobre  o  Plano  Estadual  de

Educação, que esteve na pauta da maioria das câmaras municipais de Minas Gerais,

e ontem foi o último dia previsto para votação. Esse plano é muito abrangente. Na

realidade, há um determinado item que fala sobre a igualdade das pessoas, mas, por

trás disso, está incutida uma vontade do PT, que prega ideologia de gênero. O que é

isso? A maioria dos vereadores não percebe essa cortina de fumaça que esconde

uma  verdadeira  ação  direcionada  pelo  PT,  que  é,  no  meu  entendimento,  a
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desvalorização da família, porque ela estimula o homossexualismo na escola. É uma

discussão de sexualidade de forma direcionada. Mais uma vez, quero repetir que ela

desvaloriza  a  família  e  incentiva  a  homossexualidade  nas  escolas,  nas  crianças.

Confesso que respeito a opção sexual de qualquer pessoa. Cada um tem sua opção

e é dono do próprio nariz.  O que não acho certo é a escola e o dinheiro público

induzirem e confundirem as cabeças das crianças.

Fui criado na zona rural, no meio de uma família unida, e aprendi, desde criança,

que homem é homem e mulher é mulher. Em nível nacional, o MEC tentou introduzir

o  kit  gay nas  escolas,  distribuindo  livros  que ilustravam menino  amando  menino,

menino brincando com boneca e assim por diante. Isso é um absurdo. Nas escolas

temos de ensinar moral e cívica, mas, infelizmente, essa matéria acabou, porque o

civismo está ficando por baixo. Isso é muito ruim. Lá na zona rural, até a 4ª série,

aprendíamos tabuada na ponta da língua. Aprendíamos contas de juros e também um

pouco de geografia e de história, mas, acima de tudo, aprendíamos o respeito ao pai,

à  mãe,  ao  irmão,  à  menina.  Era  muito  diferente  a  forma  com  que  as  pessoas

procediam dentro das escolas, mas hoje o que vejo é uma banalização da família.

Isso é muito ruim, e temos de trabalhar fortemente para que esse tipo de coisas não

vá para as escolas confundir a cabeça de nossas crianças.

Queria  voltar  a  falar  da  minha  preocupação  com  o  setor  rural.  São  muitos

problemas, mas um dos problemas que nos afetam muito é a violência. Só nestes 15

dias, duas famílias foram agredidas, também com morte. Na cidade de Passos, um

produtor  rural  foi  assassinado,  levaram  alguns  bens  materiais  dele.  Ele  estava

cuidando da sua fazenda, da sua propriedade, e, à tarde, quando ia descansar, foi

assassinado.

Na  cidade  de  Alpinópolis,  na  semana  passada,  mais  uma  família  também

assassinada. Um casal de idosos, 82 e 76 anos, que também residiam no campo,

foram  roubados  e  assassinados.  Foi  um  latrocínio.  Isso  é  fruto  da  violência

desenfreada  no  Brasil,  que  chegou  ao  campo  também.  Muitas  vezes  a  cidade

absorve  a  polícia,  e  a  zona  rural  está  desprotegida.  O  bandido  chega,  humilha,

assalta e até mata. É isso que está acontecendo no nosso meio há muito tempo.

Essa violência  vem a  cada dia  crescendo.  Para  morar  no  campo hoje,  deputado
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Duarte Bechir, há que se pensar muito. Para dormir na zona rural hoje, há que se

pensar  muito,  porque se corre o risco de acordar  com um bandido do lado, para

agredir e até assassinar, como tem acontecido.

Estou falando de assassinatos, sem contar os roubos, as agressões. Na cidade de

Licínia, há poucos dias, um casal de mais de 80 anos foi agredido e roubado. As

pessoas estão ficando traumatizadas, não querem ir para a roça, têm medo e acabam

vendendo suas propriedades. Hoje, a vida do produtor rural está muito difícil. O preço

do leite está caindo, a produção está acima da média, o consumo está abaixo da

média,  porque o  povo  está  mais  pobre,  mais  endividado,  os  trabalhadores  estão

perdendo seu emprego.

Existe  uma  política  de  inércia  por  parte  do  governo  federal.  Ao  perceber  as

dificuldades, é preciso agir de forma pontual. Há problemas na agricultura? Então,

vamos  agir  lá.  Há  problemas  em  outros  setores?  Então,  vamos  agir  com

profissionalismo. O desprezo com a agricultura é muito grande. O deputado Inácio

Franco é testemunha do que estou falando. Está sobrando leite, porque o povo está

consumindo menos. Aí, o preço abaixa. E para ajudar a piorar a situação, o governo

começa  a  importar  o  produto  do  Uruguai,  dos  hermanos  argentinos.  A  nossa

presidente Dilma está agradando o pessoal  do Uruguai,  da Argentina e de outros

países. A porteira está aberta para vir tudo e ferrar o produtor rural. Até os Estados

Unidos, país rico, estão vendendo leite para nós. Essa é a realidade.

Ontem, encontrei  quatro eleitores do deputado Duarte Bechir  e um eleitor  deste

deputado, que é presidente de um sindicato rural. O seu irmão comercializa queijo,

atividade  difícil  de  ser  exercida.  Na  região  de  Lima  Duarte  e  de  Santa  Rita  de

Jacutinga,  uma  mussarela  custa  R$12,00  o  quilo.  É  um  queijo  maravilhoso,  de

excelente qualidade, produzido nas melhores terras, com água limpa. O comerciante

vai ao Rio de Janeiro para vender o produto, mas, ao chegar lá, constata que o queijo

vendido ali é da Argentina, ao preço de R$11,00. Como ele pode competir? Não tem

jeito. E nem sempre o queijo argentino tem a mesma qualidade. O dele é até melhor,

mas com esse preço... O pessoal está descapitalizado. A política do governo federal

está empobrecendo o povo brasileiro. Como as pessoas gostam de queijo, compram
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o argentino, e o brasileiro fica com cara de tacho, pois produz o seu queijo e não

consegue comercializá-lo. Isso é muito ruim.

Também estamos preocupados com a proposta do governo federal de acabar com

a terceirização. Isso significa acabar com o empreendedorismo, com as pessoas que

têm a iniciativa de produzir, de crescer, de desenvolver. Isso nos assusta. A proposta

do  PT  é  contrária  ao  projeto  do  deputado  Sandro  Mabel,  que  regulamenta  a

terceirização,  atividade que já  é  uma realidade no  Brasil  e  em todo o  mundo.  A

promoção  do  desenvolvimento  ocorre  com  a  indução  de  emprego  e  renda.

Manifestamos  mais  uma  vez  que  somos  favoráveis  à  terceirização,  e  não  à

precarização. Apoiamos a terceirização que respeita o trabalhador, os seus direitos e

toda a legislação.  Ela é real,  mas ainda deixa dúvidas quanto à interpretação.  O

deputado Inácio Franco conhece bem essa realidade. Quantas empresas em Pará de

Minas trabalham com a terceirização? E isso ocorre até no próprio Estado. Se os

senhores forem ao Ministério  Público,  verão que os trabalhadores da portaria,  da

limpeza e do transporte, salvo engano, são terceirizados. Aliás, na maior parte dos

órgãos, os trabalhadores do transporte são terceirizados. Isso é democrático, gera

emprego para várias famílias.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)*  – Deputado,  concordamos inteiramente

com a sua fala e estamos muito preocupados com a situação do País. Realmente,

quebraram o Brasil, raparam o tacho, acabaram com tudo.

O deputado Antônio Carlos Arantes* – Como dizia o Sávio Souza Cruz, raparam o

tacho.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* – Exatamente. Mas o pior é que a polícia

não tem pessoal para atender à zona rural. E não pode mesmo.

Sabem por que ela não pode atender? Porque, no hospital da Fhemig, o secretário

de Saúde, que tem o  slogan de ouvir as pessoas, se recusa a cumprir a lei e vir à

Assembleia prestar conta de seus atos. Aliás, se ele não puder ouvir e colocar as

questões que ele deve como obrigação para a população, iremos para o Tribunal de

Contas... Realmente está difícil de ele vir. Ele não quer cumprir sua obrigação. Sabem

por quê? Porque lá no Centro Psíquico da Adolescência e da Infância – Cepai – eles

mudaram a psicoterapia para “policiaterapia”. Houve quatro chamados à polícia para
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crianças que se recusavam a tomar remédio. Chamaram a polícia, em vez de um

terapeuta, para obrigar a criança a tomar o remédio, para colocar o remédio na boca

da criança. Vai faltar polícia, pois ela tem de ser usada pelo PT para dar remédio às

crianças. Mas, quando quebra um portão na Cepai e as crianças fogem, ninguém

conserta. Temos fotografias aqui.

A psicóloga Ângela Lemos, que trabalha no Hospital João XXIII, precisava transferir

uma criança para o Cepai, mas o atendimento foi recusado, e ela acionou o Ministério

Público.  Nunca  vimos  acontecer  isso.  A jornalista  Valquíria  Lopes,  do  Estado  de

Minas,  fez uma reportagem mostrando que há escorpião no Hospital  Infantil  João

Paulo II, mas eles não cuidam. Aqui está a fotografia do tomógrafo que foi comprado

no governo passado, mas que este governo se recusa a implantar no Hospital Júlia

Kubitschek, no Barreiro. Aliás, isso foi tema de reportagem, ontem, de Carlos Viana,

da Rádio Itatiaia. Ficamos realmente muito preocupados.

Deputado  Hely  Tarqüínio,  queremos  falar  das  pessoas  que  estão  morrendo  no

hospital do Estado em Patos de Minas. Por quê? Porque há somente dois técnicos

em  uma  enfermaria  para  10  crianças.  Eles  não  estão  aguentando  mais.  Em

Barbacena está do mesmo jeito. É o governo do PT maltratando as criancinhas. E o

pior, eles querem ouvir, mas terão de chegar aqui e falar que no ano passado, nos

quatro primeiros meses de governo foi gasto “x” de reais.  Neste ano, foram 30%.

Talvez seja por isso que o secretário esteja se recusando a vir aqui. Estamos vendo

funcionários servidores do Estado pegando hanseníase nas colônias, mas o governo

não tem gente para levantar o convívio daquelas pessoas. Eles não se dignam a

cuidar dos hansenianos. Ficamos muito preocupados. Há denúncias chegando como

a da enfermeira do hospital de Patos. Ela disse que não há como entrar mais gente

na enfermaria, mas mandaram entrar, e a criança morreu. O PT está matando gente.

Deputado Hely Tarqüínio, fico preocupado porque lá na sua cidade o governo do PT

está fazendo isso com as criancinhas, pois não estão dando condições a elas. Estão

deixando que elas morram por falta de atendimento.

Em uma época oportuna, vamos apresentar as denúncias de um governo que diz

que quer ouvir, mas não quer fazer. Este governo não quer nem ouvir. Ficamos muito

preocupados com essa situação. As denúncias estão aumentando cada vez mais.
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Combinaram para o dia 12 de maio aumentar o salário do pessoal da Fhemig e da

Affemg.  Até  hoje  nada  foi  feito.  As  coisas  continuam  como  estão.  Nós  vamos

denunciar aqui. Quando denunciamos aqui, o governo sai correndo e, às vezes, faz

alguma coisa, mas não cumpre sua obrigação de oferecer saúde às criancinhas. Essa

é mais uma maldade do PT.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* – Sr. Presidente, não me tome nunca a palavra.

Sonho com essa tribuna. Estando na oposição ao governo do PT, tenho sonhado com

ela, deputado Inácio Franco. São tantos os assuntos que eu poderia trazer à tribuna

no dia de hoje que tenho sonhado com ela constantemente. O senhor governador

tem-me dado tantas notícias para trazer aqui que é uma coisa de louco.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* – Deputado Gustavo Valadares, é

relativamente a lá em cima?

O deputado Gustavo Valadares* – Sim.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)*  –  Acabei  de  conversar  com  a

Presidência  e  com  a  Diretoria-Geral.  Amanhã  estará  liberado  para  uso  dos

convidados que vierem acompanhar a votação.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Valadares – Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, antes de

entrar no assunto que me traz hoje à tribuna queria saber se V. Exa. já tem a notícia

de  que  amanhã  as  obras  de  manutenção,  de  melhoria  das  galerias  desta  Casa

estarão concluídas para receber os visitantes de todos os cantos do Estado, que aqui

estarão na manhã de amanhã. Deputado Glaycon Franco, grande figura. Quero saber

se amanhã elas estarão abertas, presidente. Deputados João Leite e Lafayette de

Andrada, façam o favor.

O presidente – Agora mesmo lhe passarei a informação.

O deputado Gustavo Valadares – Está bem.

O presidente – Estou acabando de colher a informação correta.

O deputado Gustavo Valadares – Claro. Aguardarei.

O  presidente  –  Deputado,  quero  reafirmar  que  o  espaço  das  galerias  estará



1699
____________________________________________________________________________

disponível e, se ficar superlotado, se houver mais gente, lá no Hall das Bandeiras

serão  colocadas  cadeiras  com  telão.  Com  a  palavra,  para  continuar  o  seu

pronunciamento, o deputado Gustavo Valadares.

O deputado Gustavo Valadares* – Meu coração disparou agora. Vou-lhe contar uma

história,  presidente.  Houve um ano em que o  Atlético jogou em dois  estádios  ao

mesmo tempo: no Mineirão lotado, e não coube a torcida toda, e no Independência,

onde puseram telão. Fui ao Mineirão, mas meus amigos que foram ao Independência

não gostaram da experiência de ver pelo telão. Bom é ver ao vivo, no local do evento.

Acho que as pessoas vão querer estar nas galerias na manhã de amanhã.

Deputadas Rosângela Reis e Marília Campos, deputados Ivair Nogueira, Bonifácio

Mourão e Sargento Rodrigues, vocês tem uma caneta e um papel? Vou pedir  às

senhoras  e  aos  senhores  deputados  que  anotem  –  prestem  atenção,  é

importantíssimo, deputado Bonifácio Mourão – os telefones das empresas de TV a

cabo:  da NET, 10621; da Sky,  deputada Rosângela Reis,  empresa de televisão a

cabo, 10611; deputado Bosco, da Claro TV, 10699; deputado Antônio Carlos Arantes,

da  Oi  TV,  10314.  Deputado  Ivair  Nogueira,  telefone  da  Cemig,  atendimento  ao

cidadão,  116;  deputado  João  Alberto,  telefone  da  Copasa  para  atendimento  ao

cidadão, 115. Senhoras e senhores das galerias, têm caneta e papel? Telefone da

Vivo, telefonia celular, atendimento aos clientes, *8486; da Oi Móvel, importante, *144;

da TIM, quem tem telefone TIM faça o favor de anotar, *144. É o mesmo da Oi?

Passaram-me aqui, vou consertar esse da TIM. Deputado Antônio Jorge anote, vai

ser importante. Telefone da Claro, *525. Telefonia fixa, deputado Tito Torres, lá em

João Monlevade tem Oi Fixo, não tem? Anote aí, 0800310800. Da NET Fone, tem

gente que compra aquele combo da NET, 10621.

Senhoras e senhores, nesta tarde de hoje, na tribuna, estou fazendo um favor às

pessoas  que  mantêm  relacionamento  com  os  servidores  públicos  estaduais.  Se

comprovarem  a  previsão  do  Sr.  José  Afonso  Bicalho,  secretário  da  Fazenda  do

Estado,  a partir  do  mês que vem, as  senhoras e os  senhores precisarão desses

telefones para reprogramar a data de vencimento de suas faturas. Agora é hora de se

assentarem,  senhores  servidores  do  Estado.  Segundo  o  senhor  secretário  da

Fazenda,  estamos  no  limite  de  ter  atraso  nos  salários  dos  senhores  servidores
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públicos estaduais.  Aquilo  que o PSDB fazia  religiosamente,  que era pagar  até o

quinto dia útil do mês subsequente, sem atraso, deputado Mourão, será alterado, de

acordo com o que foi dito pelo atual secretário da Fazenda do governo do PT. Está

aqui: “Temor pelo atraso de pagamento do funcionalismo”. Alguém pode falar que é

somente um temor, mas ele já deu um prazo: julho de 2015, mês que vem, senhoras

e senhores.

Deputado Dilzon Melo, V. Exa. anotou esses telefones? Eles serão importantes. Vou

passar uma cópia aos deputados do nosso Bloco Verdade e Coerência. V. Exa. vai

andar  com os números no  bolso,  assim  como eu,  para  passá-los  aos  servidores

públicos do Estado para que reprogramem o vencimento das suas faturas de água,

luz, telefone, TV a cabo, telefone fixo e por aí afora, deputado João Leite. Esse é o

retrato do governo do PT em Minas Gerais. Este é mais um presente de grego dado

pelo Partido dos Trabalhadores aos servidores públicos estaduais: o temor pela volta

das chamadas nos pagamentos de salários dos senhores servidores e das senhoras

servidoras do Estado. Quantas eram as chamadas em um mês, deputado João Leite,

na época de governo do PMDB e do PT? Eram sete chamadas em um mês. Na

época,  escalonavam  o  pagamento  dos  servidores  públicos  do  Estado.  Isso  está

prestes  a  voltar,  graças  à  incompetência,  à  irresponsabilidade,  à  demagogia  do

Partido dos Trabalhadores e do seu governo, que até hoje não se mostrou para que

veio e não implantou um alfinete para beneficiar a população mineira. Aí podem vir

aqueles mais apressados trazendo a notícia de que aprovamos o projeto de lei que

reajusta o salário dos servidores estaduais. Saibam, senhores e senhoras servidores,

em especial os da área de educação, que o projeto dos senhores e das senhoras

ainda não foi sancionado. Esse presente ainda não chegou ao bolso das senhoras e

dos senhores e corre o risco de chegar parcelado em 7, 8, 10 ou 15 vezes ao longo

do próximo mês.

Deputado Tito Torres, vou lhe dar, como sou seu amigo e V. Exa. tem sido solidário

com o nosso Bloco Verdade e Coerência, mais de uma cópia, várias cópias desses

números de telefones para distribuir aos servidores públicos estaduais que conhece.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* – Vou ser breve, líder Gustavo Valadares.

Pegando um gancho em sua fala,  além dos servidores  que V.  Exa.  citou,  outros
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muitos, assim como os funcionários desta Casa, correm o risco de não receber a

primeira  parcela  do  13º,  como tem  sido  praxe  nos  últimos  anos.  Isso  me causa

perplexidade,  sobretudo quando vejo este governo agindo numa total  incoerência,

proporcionando uma série de reajustes salarias – todos justos –, e, por outro lado,

preterindo  outros  tantos  milhares  de  servidores.  Aí,  como  bem  disse  V.  Exa.,

entraremos naquela praxe de muitos anos atrás, em que os servidores recebiam em

sete chamadas. Na época, havia servidor que recebia no final do mês.

Mas o governo do PSDB, sob a gestão do senador  Aécio Neves,  implementou,

desde que assumiu, o pagamento no quinto dia útil do mês, e o 13º salário sempre

pago na data correta. Obrigado.

O deputado Gustavo Valadares* – Obrigado, deputado Gustavo. Aqueles que se

programavam para receber o 13º salário até o 15º dia do mês de dezembro, até para

programar as férias – quem tem filho se programa para tirar férias em janeiro –, não

sei se conseguirão fazê-lo. Não sei se chegarão com o dinheiro do 13º às praias de

Cabo Frio, Guarapari, Espírito Santo. Se depender do secretário de Fazenda e do

governo do PT, é bom dar uma freada nas férias de janeiro.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* – Deputado Gustavo, o PT, dentro

daquela  prática  nazista  de  mentir,  mentir  e  repetir  a  mentira  até  que  soe  como

verdade,  cai  na  própria  armadilha.  O  senhor  recorda  que,  há  uma  semana,  o

secretário  de  Fazenda  esteve  aqui  na  Assembleia  mostrando  os  resultados  do

primeiro quadrimestre, e ficou claro que a arrecadação de tributos em Minas Gerais

nesse período em 2015 foi  maior  do  que em 2014.  A conversa  de  que não tem

dinheiro é conversa-fiada, o que não tem é gestão. Como bem disse o ex-presidente

Lula, o PT agora só quer saber de cargo, emprego, verba, ficou velho, ou melhor,

velhaco. Só quer saber de verba, emprego. A arrecadação do primeiro quadrimestre

deste  ano,  pasmem  os  senhores,  ao  contrário  da  mentira  oficial  divulgada  na

imprensa, foi superior à do primeiro quadrimestre do ano passado. E o PT vem com

essa conversinha de que não tem dinheiro para pagar. Vai atrasar – se atrasar – o

salário do servidor por incompetência mesmo, por má gestão mesmo, por falta de

competência. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares, nosso líder da Minoria.

O  deputado  Gustavo  Valadares*  –  Presidente,  ainda  tenho  2  minutos  e  35
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segundos, mas esse assunto me chateou tanto, deputado João Leite, que vou dar por

encerrada a minha fala e lhe conceder aparte, porque V. Exa. é um excelente tribuno,

talvez quisesse até fazer um convite aos servidores do Estado para que compareçam

na Assembleia Legislativa amanhã. Com as galerias renovadas, o teto pintado de

branco,  reformulado.  Deputada Marília,  amanhã esta  Casa vai  ferver,  e  com tinta

branca, tudo arrumadinho.

O deputado João Leite (em aparte)* – Deputado Hely Tarqüínio, V. Exa. me tomou 1

minuto.

O presidente – Vamos conceder e, em se tratando do João Leite, mais ainda. Sem

deixar de considerar os outros deputados, isonomicamente.

O deputado Gustavo Valadares* – Já foram colegas de oposição. Essa relação é

antiga.

O deputado João Leite (em aparte)* – Foi meu líder. Discutia com ele ao final dos

trabalhos a dialética das bancadas.  Não sabia bem o que era,  mas ele tocava a

discussão. Estou aguardando para comprar  O Livro de Eli.  Não vou entender muito

não, mas quero comprar e vou ler.

Na linha do líder Lafayette de Andrada, vejam a gestão do PT no Brasil. A dívida

pública federal passou para R$2.500.000.000.000,00. Essa é a dívida dos brasileiros.

O PT conseguiu fazer isso, levar o Brasil a uma dívida de 2 trilhões e 500 bilhões.

Mas tem cada coisa!  O Ministério das Relações Exteriores acaba de comprar um

azulejo. Não foram azulejos, mas um azulejo que custa R$9.600,00. Essa é a gestão

do PT, a maneira como o PT gasta o dinheiro dos brasileiros.

Estamos vendo agora o Sr. Pimentel – que não quer ficar na Cidade Administrativa

– com um palácio só para ele. Os secretários têm de vir aqui despachar com ele.

Mas estamos esperando o dia de amanhã. Há tanta gente falando que as serviçais

e  as  professoras  estão  satisfeitas.  Mas  as  famílias  daqueles  que  se  suicidaram

continuam esperando essa morte lenta que o PT está impondo aos designados em

Minas Gerais. Amanhã vamos saber a verdade, porque eles vêm falar o que estão

sentindo em relação a isso.

Parabéns pelo pronunciamento e pelo alerta que V. Exa faz. Lembro-me muito bem

que minha mãe, servidora pública, recebia na sétima chamada do governo do PMDB
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e do PT e não pode nem ouvir falar em Sávio Souza Cruz, que era o secretário de

Administração. Recebia no dia 29 do mês. Ela, que trabalhou tanto pelo Estado, ficou

doente, e recebia na sétima chamada. Estamos correndo o risco de voltar  a esse

tempo no Estado de Minas  Gerais.  Com o mais  querido  Aécio não  era  assim:  o

servidor era valorizado e recebia até o quinto dia útil do mês. Agora, vemos o temor

de todos os servidores do Estado. Parabéns, deputado.

O deputado Gustavo Valadares* – Para terminar, presidente, resta-nos saber em

qual chamada receberão o governador e os secretários do governo. Qual chamada

será a deles? Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado João Vítor Xavier.

O deputado João Vítor Xavier* – Boa tarde, presidente e demais colegas. Gostaria

de chamar a atenção dos deputados Rogério Correia, líder do governo; do deputado

Durval  Ângelo,  com quem falei  há pouco por  telefone;  e dos deputados Sargento

Rodrigues,  presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  Professor  Neivaldo  e

Cabo Júlio, que estiverem presentes à nossa audiência pública, o último em nome do

governo.

Há três semanas, realizamos na Casa uma audiência pública de que participaram

aproximadamente 500 pessoas, entre elas os concursados para a Seds nas áreas de

saúde e administrativa. São pessoas que estudaram e passaram no concurso e agora

aguardam a oportunidade de trabalhar naquilo  para o que fizeram concurso.  Mas

enfrentamos hoje um obstáculo muito grande para que elas exerçam sua função: há,

deputado João Leite, 1.500 contratados no espaço para o qual já temos 9 mil pessoas

aptas, por concurso, a ocupar. O governador Antonio Anastasia cumpriu sua função:

fez o concurso público, que foi homologado, e mandou chamar os primeiros nomes.

Algumas  pessoas  entraram,  mas  ainda  temos,  deputado  Arlen  Santiago,  1.500

contratados, sendo que 9 mil pessoas estão aptas a ocupar esse espaço.

Nessa audiência pública, nosso querido deputado Cabo Júlio, a quem prezo muito e

de quem fui colega na câmara municipal, apresentou-se como interlocutor do governo

para essa questão. Ali, o governo propôs, pelo deputado Cabo Júlio, um acordo com

esses  concursados,  mas  a  informação  que  recebemos  é  que  esse  acordo  está
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escorregando como sabonete  e  não está para  ser  cumprido.  Considerei  bastante

razoável  o  acordo  apresentado  pelo  deputado  Cabo  Júlio.  Esses  concursados,

deputada  Marília  Campos,  pediam  para  ser  chamados  em  até  6  meses,  mas  o

deputado Cabo Júlio propôs, em nome do governo, que eles fossem chamados em

um prazo de 10 meses. Eu mesmo me coloquei como defensor, deputado Sargento

Rodrigues,  de  que  se  firmasse  ali  esse  acordo.  Mas  o  acordo  não  está  sendo

cumprido  e  até  o  momento  não  foi  apresentado  o  cronograma  para  a  chamada

desses concursados.

Então, venho a esta tribuna pedir que o governo cumpra o que foi tratado nessa

audiência  pública.  Faço  esse  pedido  ao  secretário  Helvécio,  ao  amigo  secretário

Bernardo  Santana,  pessoa  por  quem  tenho  enorme  apreço,  e  ao  governador

Fernando Pimentel.

Peço para o governador Fernando Pimentel que cumpra aquilo que foi, primeiro,

compactuado pela Constituição, que o espaço prioritário seja do concursado.

Essa é uma defesa de vida de V. Exa., deputado Rogério Correia. Tenho certeza de

que, como líder do bloco de governo, V. Exa. não rasgará sua biografia, porque isso

foi  uma  coisa  pela  qual  vi  V.  Exa,  durante  toda  sua  vida,  brigando  na  Casa.  O

deputado Professor Neivaldo, que esteve na audiência pública, chegou a dizer que

essa foi a sua história como militante de sindicatos, no Triângulo Mineiro, em defesa

daqueles que são concursados. Estamos aguardando, em nome dos concursados da

Seds,  esse  cronograma.  As  pessoas  precisam  planejar  sua  vida,  as  pessoas

precisam decidir se farão ou não outro concurso, as pessoas precisam decidir se vão

ou não buscar outra carreira ou esperar essa vaga. A vaga no serviço público, como

reza a Constituição do nosso país, deputado João Alberto, tem de ser para quem fez

concurso público, para quem estudou, para quem dedicou anos aos estudos, para

quem prejudicou o casamento, o namoro, a vida pessoal para se preparar. Temos de

preservar a meritocracia no nosso país. Quem estudou deve ter a prioridade. Quem

passou no concurso deve ter a prioridade.

Muito me estranha a postura, até aqui, do governo de não dar uma resposta, de não

pontuar  de  maneira  muito  clara  se  vai  cumprir  ou  não o  acordo.  E  aí,  deputado

Rogério Correia, preocupo-me com essa questão. Esta Casa, como muito bem disse
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o deputado Hely Tarqüínio, que preside esta reunião, é uma casa de desencontros,

mas que tem de primar sempre pelo encontro, pelo encontro das ideias, pelo encontro

do bem-estar social, pelo encontro do bem-estar da população.

E naquela tarde nós compusemos, deputado Cabo Júlio, um encontro entre quem

queria construir em nome do governo – como V. Exa. muito bem o fez – e também

nós, que só queremos defender o direito daqueles concursados, um direito sagrado

que precisa ser preservado. Nós não podemos criar, nesta Casa, uma cultura de que

aquilo que é pactuado em audiência pública é só para inglês ver.

V. Exa., deputada Marília, que é presidente de uma comissão da Casa, que já foi

deputada em outro mandato, sabe a importância da palavra no Parlamento, sabe a

importância do acordo, porque nós temos aqui a nossa palavra.

Aliás, ontem eu vi um caso muito curioso no futebol, deputado Ivair Nogueira. O

jogador de futebol Leo Moura, que jogou no Flamengo, acertou com o Vasco. No final,

ele desacertou com o Vasco e disse assim: “Não, eu não tinha assinado, eu só tinha

dado a minha palavra”. Mas isto é o fundamental do homem, isto é o fundamental do

ser humano: a palavra dada. Sou de uma família, deputado Arlen Santiago, em que a

palavra dada vale mais que papel assinado. E a minha palavra dada vale muito para

mim. E eu me habituei, com o deputado Cabo Júlio em situação oposta – eu como

líder de governo, e ele como líder de oposição da câmara municipal –, a termos a

palavra empenhada e dada a ponto de esse então vereador ter discussões terríveis

com o então governo da Prefeitura de Belo Horizonte para que fosse cumprido aquilo

que foi pactuado. E eu quero torcer para que essa seja a prática nesta Casa, para

que aquilo que foi pactuado em audiência pública, com a presença das pessoas, seja

cumprido.

O  deputado  Cabo  Júlio  (em  aparte)*  –  Obrigado,  deputado.  Prometo  ser  bem

rápido.

V. Exa. levantou um pleito justo, legítimo, que é a questão dos chamados agentes

administrativos da Seds. Eu preciso apresentar um quadro aqui informado pela Seds

e vou chegar a uma ponderação para sermos objetivos.

A Seds nos informa o seguinte: houve um concurso para aproximadamente 1.500

vagas, entre agentes administrativos da área de saúde, agentes administrativos da
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área de direito. Desses 1.500, que era o projeto inicial do edital do concurso, foram

chamados  1.500  e  foram  chamados,  segundo  a  Seds  –  não  estou  dizendo  da

exatidão desse dado –, mais 1.562 excedentes. Ou seja, o governo, os governos que

passaram chamaram o dobro daquilo que era previsto no edital.

Qual  é  o  problema  hoje?  Temos  aproximadamente  7  mil  excedentes  ainda  do

concurso e 1.498 contratados. Qual é o pleito que V. Exa. traz a esta Casa, e digo,

justo? Como ter num concurso ainda excedentes e, ao mesmo tempo, contratados?

Não  é  justo  para  os  excedentes,  embora  não  haja  total  legitimidade,  porque  o

governo chamou o que se previa no edital, mas moralmente não há como justificar

que  eu  tenha  um  contratado  no  cargo  e  alguém  aguardando  ser  chamado  no

concurso.

Acabei de cobrar novamente da Seds dizendo-lhe assim: fizemos o compromisso

com  o  deputado  de  apresentar  um  cronograma  de  chamada.  Ainda  que  esse

cronograma diga que começaremos a chamar em junho, julho, agosto, setembro ou

daqui a um milhão de anos, temos de honrar o compromisso que fizemos. Pode ter

certeza de que, da parte do governo, serei o primeiro a cobrar que V. Exa. seja o

primeiro a ser informado desse cronograma, porque, num parlamento, acredito assim:

acordo não deve ser feito; se for feito, tem de ser honrado. É isso o que eu tinha a

dizer a V. Exa.

O deputado João Vítor Xavier* – Muito obrigado, deputado Cabo Júlio. Quero fazer

um elogio ao secretário  Bernardo,  que já cumpriu parte do acordo e poucos dias

depois  já  estendeu  o  prazo  de  validade  do  concurso,  que  era  um  pleito  dos

profissionais  presentes.  Ele  prorrogou  o  prazo  do  concurso.  Portanto,  meu

reconhecimento  ao  gesto  do  secretário  Bernardo  Santana,  que  é  um  homem  de

parlamento e sabe a importância dos acordos feitos nesta Casa.

Queremos agora,  deputado Arlen  Santiago,  que a segunda parte seja cumprida

para que esses profissionais sejam atendidos. Concedo-lhe aparte.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* – Muito obrigado. A questão da palavra,

principalmente nos governos do PT, há muito tempo a gente já não acredita nela,

porque é uma coisa que, em 90% dos casos, não existe. V. Exa. mesmo já subiu a

esta tribuna para dizer que o ex-presidente da República veio aqui oito vezes lançar a
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BR-381; que a presidenta da República veio aqui lançar o Anel Rodoviário, o metrô, a

BR-381,  e  nada disso  vale.  Parece que isso  é  uma norma geral.  Deve  estar  na

cartilha fazer uma questão da guerrilha. Hoje vemos isso também no secretariado de

Minas  Gerais.  Temos  um  secretário  de  Saúde  chamado  Fausto,  que  recebeu  a

Comissão  de  Saúde  lá  e  se  comprometeu,  deu  a  sua  palavra,  e  até  ontem  eu

acreditava que a palavra dele valia alguma coisa, e vi que não vale. O que vale é a

subserviência a um projeto que está mentalmente deturpado porque não sabe se

defende o governo do PT de Brasília ou se faz as coisas que precisa para o povo

mineiro, que é perseguido por esse governo de Brasília há muitos anos, tanto que

Minas Gerais é o Estado que, no ranking de per capita relativo a saúde, está em 14º

lugar.

Podemos  ajudar  o  governo  do  PT,  é  o  que  estamos  querendo,  ajudar  o  povo

mineiro. Vamos trabalhar, vamos dar motivo para que o governo federal passe para o

segundo, que vai dar mais R$1.000.000.000,00 para que o governo possa gastar.

Mas o que estamos vendo é que ele, que tem obrigação, por lei, de vir aqui prestar

contas dos  seus  atos,  não quer  ouvir  mais,  além de mentir.  O  slogan  também é

mentiroso. Não quer ouvir, por exemplo, a funcionária da Fhemig de Patos de Minas

Maria Abadia, que diz que as crianças estão morrendo lá porque o PT não quer fazer

a contratação de mais enfermeiros. Se olhar também, há o hospital da Fhemig de

Barbacena: são 44 leitos, 2 glicosímetros, bombas de infusão de dieta em número

reduzido, os pacientes têm de ficar lá sob critérios da gravidade de seu estado. Os

carrinhos de emergência são apenas dois, em uma clínica onde os internos são semi-

intensivos. Por que tanta maldade com o povo de Belo Horizonte, do Barreiro, da

beirada de Contagem? O tomógrafo que, no ano passado, foi comprado pelo governo

do  Estado  para  o  Hospital  Júlia  Kubitschek  está  encaixotado.  Temos  aqui  as

fotografias.

Outra  questão é  sobre  o  Cepai,  o  centro  da  adolescência  e  da  infância.  Essa

adolescência  é tão defendida  pelo  PT,  mas sabem o que eles  estão  fazendo lá?

Levando a polícia.  Já houve boletins  de ocorrência – BOs – por  três  vezes para

colocar remédio na goela da pessoa porque não estão contratando os terapeutas,

principalmente no final de semana. Também no hospital  da Fhemig de Ubá vocês
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verão servidores e moradores contaminados com hanseníase, e não se faz nada por

eles. A Vigilância Sanitária deveria olhar para onde é que essas pessoas vão depois

que saem de lá para poderem se tratar adequadamente.

Estamos vendo que o secretário  de Saúde já está aqui  e,  até que nos prove o

contrário, ele é uma pessoa que está seguindo a cartilha de Brasília: mentir, mentir e

mentir e não dar satisfação dos seus atos a esta Casa, provavelmente acobertado por

uma situação ou até obrigado. Acredito que, da maneira que ele foi bem tratado da

última vez aqui por todos os deputados e como sempre será bem tratado, ainda pode

chegar e falar  o seguinte: “Ouvi muito, mas não dei conta de fazer nada, não dei

conta de melhorar a Fhemig”.

Quero dizer a todos aqui,  inclusive aos que estão nos ouvindo, que amanhã de

manhã encontraremos as pessoas que estão sendo perseguidas por este governo na

educação. Queremos conclamar para estar aqui o pessoal da Lei nº 100 e da PEC 3

– o Mário do PT-MG está aqui –, para estarem aqui amanhã mostrando o sofrimento

que eles estão tendo por causa de um governo que não ouve, não cumpre e não faz.

O deputado João Vítor Xavier* – Muito obrigado, presidente. Para encerrar em 10

segundos,  solicito  à  liderança  de  governo,  ao  líder  do  bloco  do  governo  e  ao

secretário da nossa Casa, que sabemos que tem estreita relação com a Secretaria de

Governo: não vamos permitir que a palavra dada e empenhada nesta Casa perca o

valor. Isso é o princípio do fim do Parlamento, é o princípio do fim da possibilidade da

construção de qualquer acordo para o bem da sociedade nesta Casa. Estaremos

aqui, presidente, defendendo o direito desses concursados. Que o acordo feito em

comissão nesta Casa prevaleça e valha. Muito obrigado.

* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Elismar Prado.

O  deputado  Elismar  Prado*  –  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Quero  saudar  os

servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Parabéns pela luta de vocês, que

estão aqui exigindo a aprovação do PL nº 1.106/2015. É o PL que concede anistia

aos servidores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que participaram da greve em

2011.  Afinal,  é  um  direito  constitucional  se  organizarem,  se  manifestarem  e

reivindicarem seus direitos. É um direito garantido pela lei, portanto vocês não podem
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ser perseguidos nem punidos por isso, porque estão trabalhando e se mobilizando

para  melhorar  suas  condições  de  trabalho  e  de  vida,  sem  falar  no  trabalho

fundamental  e  imprescindível  que  todos  vocês,  da  justiça  em  Minas  Gerais,  têm

prestado a todo o Estado e à nossa sociedade.

Parabéns.  O PL foi  aprovado na Comissão de Justiça,  mas precisa tramitar  em

outras comissões e depois no Plenário. Então, quero contar com o apoio de todos os

pares a fim de que compreendam e se sensibilizem com uma questão tão importante

que é aprovar um PL tão simples, já aprovado em outros momentos. Por exemplo, em

relação aos professores, já tiveram concedida a anistia em outro momento. Então,

estamos recebendo aqui nas galerias os servidores que estão na luta pela aprovação

do PL nº 1.106/2015, que concede anistia aos servidores do Tribunal de Justiça que

participaram da greve de 2011.

Deputados  e  deputadas  que  estão  nos  ouvindo  aqui  e  participando  de  todo  o

embate – e isso é importante salientar –, quero parabenizar Fernando Pimentel, o

governador  do Estado de Minas Gerais,  que já  nos primeiros  meses de governo,

apesar  de  todas as dificuldades  e  da  crise que se  passa não só Brasil,  mas  no

mundo, já demonstrou a que veio, aliás com essa medida que acabou com o subsídio

e está descongelando a carreira dos trabalhadores em educação em Minas Gerais.

Como já foi dito pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou essa ação anos atrás, o

piso salarial profissional dos trabalhadores em educação é vencimento básico, então

é assim  que  tem que ser  tratado.  E tem  que se  parabenizar,  sim,  o  governador

Fernando Pimentel  e toda a nossa base,  que teve  essa sensibilidade e que está

tratando  de  maneira  muito  diferente,  respeitosa,  digna,  honrada  os  nossos

trabalhadores em educação. Não só os servidores da educação, mas também os de

outras  categorias  –  da  saúde,  do  Judiciário,  da  segurança  pública.  Precisamos

aprender realmente que é um novo tempo. Um tempo de se assentar à mesa, de

ouvir, de não ter medo de crítica, de não esconder a realidade debaixo do tapete,

porque vivemos num estado real, e não naquele estado anterior, da propaganda, da

ficção e da propaganda enganosa.

O  deputado  Rogério  Correia  se  lembra  muito  bem  de  que  o  governo  anterior

conseguiu  aprovar,  inclusive  no  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  um  termo  de
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ajustamento de gestão – TAG – em que ficaram desobrigados de investir o mínimo

constitucional em saúde e em educação. E o professor e a professora não podiam

nem comer na escola, não tinham direito a merenda. Ou seja, era outro tratamento.

Sem falar na propaganda enganosa do choque de gestão e do déficit zero. Todos

observaram que isso foi uma grande falácia, haja vista a enorme dívida do Estado e a

situação que estamos vivenciando agora. Todos perceberam a situação em que o

Estado se encontra, a nossa verdadeira realidade.

Então quero salientar essas questões e dizer que fizemos, sim – repito, deputado

Rogério Correia –, em seis meses, o que não fizeram em 12 anos. Porque, se os

governos  anteriores  quisessem,  poderiam  ter  cumprido  a  lei  que  garante  o  piso

salarial  da  educação  aos  professores.  Tiveram  muito  tempo  para  isso  e  não

cumpriram. Precisamos observar  as  medidas  objetivas,  e,  objetivamente,  o  nosso

governo resolveu essa questão. É claro que há muito para se fazer, há muitos direitos

a  serem  conquistados,  dívidas  históricas  a  serem  pagas,  questões  a  serem

corrigidas.  Os  trabalhadores  precisam  cada  vez  mais  de  valorização,  dignidade,

condições  de  trabalho.  Há  escolas  caindo  aos  pedaços,  toda  essa  herança  que

recebemos, e agora precisamos arrumar a casa. O que precisa ser feito é muito maior

do que aquilo que já foi feito.

Mas foi  um gesto muito importante,  um acordo histórico,  porque a  carreira  dos

trabalhadores  em  educação  estava  simplesmente  congelada.  A  partir  daqui  se

inaugura um novo momento, em que os trabalhadores,  os servidores de todos os

segmentos poderão reivindicar abertamente, sem medo de ser perseguidos, de ser

massacrados, como ocorreu no Paraná, porque esse é um direito. Da mesma forma

que estão aqui os servidores do Judiciário de Minas Gerais, que têm o direito, sim, de

ocupar esta Casa, de reivindicar, de lutar por melhores condições de trabalho. Por

isso reitero a necessidade de o PL nº 1.106/2015 ser aprovado nesta Casa, em todas

as comissões e no Plenário.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  –  Obrigado,  deputado  Elismar  Prado.

Quero  parabenizá-lo  pela  intervenção  e  tocar  rapidamente  em  dois  assuntos.  O

primeiro é o sobre o projeto de lei que apresentei, que requer anistia aos servidores

do  Tribunal  de  Justiça,  cuja  presença  na  Assembleia  Legislativa  eu  saúdo.  Essa
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anistia é necessária por já apresentar problemas concretos. Recebi de uma servidora

ligada ao Sinjus um ofício em que é anunciado haver um processo administrativo

contra ela e que perderá seu adicional por quinquênio por ter participado de nove dias

de greve em 2011. Por causa disso, deputado, ela já será punida e precisa de anistia,

senão perderá o quinquênio.

Depois  do  ofício  dela,  chegaram  para  diversos  servidores  e  servidoras  cartas

dizendo  que  vão  perder  outras  vantagens,  em  especial  o  quinquênio.  Há  600

servidores ameaçados de perda por terem participado da greve. O projeto de lei é por

isso. É a mesma coisa que aconteceu com a educação, e o Pimentel agora anistiou.

Os tucanos haviam punido as professoras por terem participado da greve em 2013.

Aliás, deixaram-nas até sem comer, o PSDB tirou até a comida das professoras na

época. E aprovamos a lei da anistia.

O que  estamos  pedindo ao  Dr.  Pedro  Bitencourt  é  que  as  pessoas  não sejam

punidas com perdas de vantagens importantes na carreira por terem participado da

greve, o que é um direito. Pode ser quinquênio, pode ser uma letra, podem ser várias

coisas o que elas podem perder na carreira. Fazemos essa solicitação da anistia.

Peço ao Dr. Pedro Bitencourt para receber os sindicatos e fazer um acordo acerca

dessa questão da anistia, que é tão premente para os servidores. É justo que aqui, na

Assembleia  Legislativa,  a  gente  aprove essa anistia.  Peço apoio  ao  conjunto  dos

deputados e deputadas. O projeto é simples, mas trata exatamente dessa questão. O

deputado João Magalhães, da Comissão de Administração Pública, está também do

nosso lado, está para marcar uma audiência pública e solicitar a presença do Tribunal

de Justiça aqui. Então peço à Mesa – já conversei com o deputado Adalclever – que

interceda junto ao Dr. Pedro Bitencourt. Tenho certeza de que, compreendendo do

que se trata, ele vai  atender  os servidores. Mas, enquanto não atende, está aí o

Projeto de Lei nº 1.106, de minha autoria, para o qual peço apoio dos deputados e

das deputadas. Obrigado pela presença.

Deputado Elismar, tenho ainda outro assunto que, para mim, é importante. Fiquei

estarrecido com o anúncio da oposição de que o salário vai atrasar. Eles acham que

estão governando Minas até hoje. Fizeram aqui um terrorismo dizendo que o salário

de vocês vai atrasar,  que vai  haver parcelas. Mas não há nada disso. Deixem-me
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acalmar os servidores: tudo isso é terrorismo da oposição. Neste caso, é terrorismo

mesmo. Não há nada de salário atrasado. Porque deixaram o Estado falido, porque

não tinham responsabilidade com o servidor público e torcem para as coisas darem

errado não significa que o governo que está aí, de Fernando Pimentel, seja igual ao

que eles veem no espelho. Quando se olham no espelho, falam assim: “É ele, e não o

governo Pimentel”. É isso que está assustando eles. Não há nada disso.

Vou dar uma boa notícia: as professoras vão receber em julho a primeira parcela do

aumento do piso salarial. Isso desde que a oposição não atrapalhe amanhã. Há uma

PEC que  precisamos votar  para  viabilizar  a  redação final  do  projeto,  claro,  se a

oposição não atrapalhar amanhã, não deixar votar nada e ir atrasando. Talvez seja

essa a desculpa que querem dar. O governo está garantindo às professoras o salário

em julho.  Podem ficar  tranquilos  que não vai  ter  13º atrasado nem parcela,  nada

disso.  Isso  acontecia  quando era  o  Azeredo,  lembram-se? Vocês  se  lembram do

Azeredo, do PSDB? Ele fazia isso. O governador Pimentel é competente, bom de

serviço. Podem ficar tranquilos que o salário estará em dia, e com aumento. No caso

das professoras, com o piso salarial.

Estará na pauta amanhã o aumento dos salários dos servidores da saúde e da

Seds, os quais convidamos para vir ver o aumento dos seus salários. Ou seja, com o

governo  do  PT,  do  PMDB,  do  PRB,  do  Prós,  do  PCdoB,  das  forças  aliadas,  há

respeito com o servidor público. Há projetos e mesas de negociação, como há no

Isidoro, etc.

Então, senhores servidores públicos, o terrorismo feito é apenas para colocar medo,

criar  um  clima  de  pessimismo,  dizer  que  as  coisas  estão  dando  errado.  É  uma

estratégia da oposição. Mas o servidor público nos conhece e não há necessidade de

ter medo.

Quero peremptoriamente assegurar aos servidores que poderá acontecer corte em

outras  áreas,  mas  no  serviço  público,  na  Justiça,  na  educação,  na  saúde,  na

segurança  pública  e  na  área  administrativa  não  cortaremos,  porque  aí  estão  as

pessoas, que é o principal para nós.

Por  fim,  deputado  Elismar,  queria  ressaltar  apenas  mais  uma  questão:  estão

tentando tirar o brilho da vitória dos professores e trabalhadores da educação, que
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assinaram um  belíssimo acordo e,  amanhã,  querem  jogar  água  no  chope.  Estão

pedindo  aos  professores  que  venham  a  esta  Assembleia  Legislativa,  pois  estão

prometendo efetivá-los sem concurso público. Já falei que isso é desumano, é crime,

crime contra a pessoa humana. É crime prometer e trabalhar com a angústia das

pessoas, como se se pudesse resolver de outra forma.

Vocês são da Justiça e sabem. Nós, deputados, podemos efetivar, sem concurso

público,  algum servidor? Ninguém pode.  Pois  estão  pedindo aos professores  que

venham aqui, amanhã. Para quê? Para tentar atrapalhar a PEC das professoras, que

viabiliza o aumento salarial e o acordo feito. O grau de maldade é impressionante.

Cabe a nós falar a verdade, pois a verdade tem, sim, de prevalecer. Muito obrigado e

parabéns, deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado* – Obrigado e parabéns, deputado Rogério Correia, pela

autoria do projeto.

Como tenho  1  minuto,  gostaria,  presidente,  de  conceder  aparte  aos  deputados

Sargento Rodrigues e Professor Neivaldo. Peço que sejam rápidos, para que os dois

façam uso da palavra.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) – Queria cumprimentar os servidores

do Judiciário e dizer que o bloco de oposição também encaminhará votação favorável

ao projeto, porque entendo que direito à greve é direito constitucional. Não podemos

permitir  que  o  Poder  Judiciário  trate  seus  servidores  com a  truculência  que vem

tratando. O presidente do tribunal precisa aprender que uma coisa é processo judicial,

e  outra  é  a  lidar  com  o  servidor  público  da  instituição  que  preside.  Ele  tem  de

respeitar o direito de greve.

Estaremos, Elismar Prado, ao lado dos servidores, apoiando o projeto, para que

realmente seja feita justiça e dada anistia aos servidores do Tribunal de Justiça.

O  deputado  Professor  Neivaldo  (em  aparte)  –  Obrigado.  Rapidamente,  como

sindicalista  oriundo da luta  sindical,  também queria  apoiar  o  PL nº 1.106,  porque

entendemos  a  necessidade  dos  trabalhadores  e  trabalhadoras  de  defender  seus

direitos e se manifestar sem prejuízo em sua carreira. Tenham o apoio do Professor

Neivaldo em relação à aprovação do PL nº 1.106. Obrigado.

O deputado Elismar Prado* – Obrigado.
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* – Sem revisão do orador.

O presidente – Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.

O  deputado  Cabo  Júlio*  –  Sr.  Presidente,  senhoras  e  senhores  presentes,  em

primeiro lugar, como grevista e anistiado, não preciso nem dizer que apoiaremos o PL

nº 1.106. Sou fruto da Emenda Constitucional nº 39, de 1999, que me anistiou. Fui

expulso da polícia em razão de uma greve, anistiado por uma emenda constitucional

de autoria do governador e, por isso, estou aqui. Então, nada mais justo que apoiar

os colegas grevistas, sendo grevista e anistiado.

Presidente, antes de passar a palavra ao nosso presidente da Comissão de Direitos

Humanos, queria iniciar o meu discurso dizendo que hoje, às 14 horas, a Polícia Civil

apresentou, na sala de imprensa, os três bandidos presos que assaltaram a mim, a

minha esposa e ao meu bebê, há poucos dias, no Jardim Canadá, colocando arma na

minha cabeça, na cabeça da minha esposa, que é delegada de polícia, e do nosso

filhinho de 2 anos. Então, queria dar parabéns à equipe da Delegacia de Polícia Civil

de Nova Lima, do Jardim Canadá: ao Dr. Marcelo Mandel, à Dra. Valéria, ao inspetor

Marcelo, enfim, a uma relação de pessoas cujo trabalho, inclusive, reconheceremos

nesta Casa. Queria dizer meu muito-obrigado à Polícia Civil por ter trabalhado para

prender esses três bandidos que nos assaltaram.

O deputado Cristiano Silveira (em aparte)* - Deputado Cabo Júlio, eu lhe agradeço

o  aparte.  Aproveito  a  oportunidade  e  o  tempo  que  V.  Exa.  me  concede  para

cumprimentar  os  trabalhadores  da  Justiça  de  Minas  Gerais  na  luta  pela  anistia.

Cumprimento, ainda, o deputado Rogério Correia, autor do Projeto de Lei nº 1.106, do

qual tive oportunidade de ser relator na Comissão de Constituição e Justiça. Tivemos

o parecer favorável à aprovação do projeto de lei, considerando que está em nossa

Constituição o direito à greve dos trabalhadores, que lutam por melhores condições

de trabalho, por melhores salários. Sempre tivemos compromisso com essa luta.

Estamos  no  esforço,  deputado  Cabo  Júlio,  para  que  tanto  o  Poder  Legislativo

quanto o governo de Minas possam dialogar com o Tribunal de Justiça e consigamos

chegar a um bom termo relativamente a essa pauta reivindicatória, haja vista que a

Assembleia já teve a iniciativa de discutir o problema por intermédio do projeto de lei

do deputado Rogério Correia. Acredito que teremos apoio maciço da grande maioria

do conjunto dos deputados em apoio à bandeira dos trabalhadores.
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Queria  dialogar  com  V.  Exa.,  que  é  um  militante,  um  deputado  atuante  na

segurança pública. V.  Exa.  tem representado as categorias da Polícia Militar  e da

Polícia Civil. Recebi hoje, deputado Cabo Júlio, os concursados de perito criminal e

legista em nosso gabinete. A reivindicação é para que o governo convoque esses

concursados para recompor o quadro, o déficit que temos da perícia de Minas Gerais

e dos médicos legistas. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, digo

que só conseguiremos ter justiça e segurança em nosso estado e em nosso país se

os  inquéritos  forem  concluídos.  Sabemos  que  a  perícia  tem  nisso  um  papel

importante.

O governo de Minas tem anunciado que irá recompor o efetivo de investigadores –

iniciativa que estamos aplaudindo – da Polícia Civil, que foi tão sucateada nos últimos

anos, conforme V. Exa. tem acompanhado. Cumprimentamos o governo, aplaudindo

essa iniciativa. Em agosto, haverá a formação de novos investigadores. O governo

podia convocar também os excedentes do concurso de perito e legista, a fim de que

também fizessem o curso e pudessem recompor os quadros, melhorando ainda mais

o setor de investigação e de polícia de nosso estado. Peço o apoio de V. Exa., que

sabemos  tem  ótima  interlocução  com  o  governo  em  defesa  das  categorias  de

segurança de Minas Gerais. Obrigado, deputado.

O deputado Cabo  Júlio*  –  Deputado,  já  conversei  com o  chefe  de  Polícia,  Dr.

Wanderson. Estamos iniciando, nesta semana, esse trabalho. Na verdade, estamos

falando dos excedentes dos excedentes. Já foram chamados os concursados e os

excedentes.  Ainda  há  34  médicos-legistas  e  cerca  de  70  peritos.  Estamos

trabalhando nisso porque a Polícia Civil optou inicialmente por dar prioridade a 1.000

investigadores. Eu disse que não traz nenhum prejuízo se forem chamados 1.000

mais os outros 100. Diante da necessidade, é mais que justo o pleito de V. Exa.

Ouvi aqui alguns deputados falarem que o secretário disse que pode haver atraso

de pagamentos. Deputado Rogério Correia, pegaram um texto fora de um contexto

para criar um pretexto. Isso faz parte. Aprendemos que, enquanto somos governo,

nossa obrigação é trabalhar.  A oposição tem de espernear,  tem de achar  alguma

coisa fora do contexto para criar um pretexto, uma vez que perdeu as eleições. O

povo não votou neles, não comprou o discurso deles.
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Falaram  em  atraso  no  pagamento.  Esqueceram  de  um  negócio,  sobre  o  qual

ninguém fala  mais  nada:  um  tal  prêmio  de  produtividade dos  servidores  públicos

estaduais, isso desde 2013. O governo daqueles que estão falando agora deu um

calote, um tombo em quase 500 mil servidores. À época das eleições, falaram que

pagariam, que não havia nada atrasado. Após as eleições, eles deram um calote,

deixaram isso para nós resolvermos. Relativamente ao prêmio de produtividade dos

servidores públicos, de 2013, eles deram um verdadeiro calote em nossos servidores.

Há um segundo ponto: agora viraram adivinhos, deputado Rogério Correia. Dizem

que  em  julho  faltará  dinheiro,  que  em  agosto  vai  faltar  dinheiro.  Resolveram  ser

profetas da desgraça alheia. Já que eles são tão bons para cobrar, deveriam ser bons

de pagar.

Ou se esqueceram do pito público que o presidente do Sinduscon deu no governo

passado. Em outubro, novembro e dezembro, deixaram mais de 200 obras paradas

por falta de pagamento. Esse povo que é bom para cobrar, deputado Rogério, deveria

ser bom para pagar, mas não é. Deram calote também nos empresários de Minas, em

obras  de  Minas.  Há  obras,  como  obras  de  quartéis,  que  estão  prontas  desde

setembro do ano passado, desde junho do ano passado. Eles não pagaram até hoje,

e nós teremos de pagar. Aliás, a única coisa que temos feito, com muita ênfase, neste

governo, é pagar as contas do governo anterior, que ficaram sem pagar. Às vezes,

precisamos fazer um mea-culpa para entender: “Não, quero que o governo faça o que

não fizemos”. Exatamente. Ganhamos a eleição para isso, para fazer o que vocês

não fizeram, porque vocês são muito bons para falar, mas não são bons de fazer.

A outra coisa que quero dizer é que o governo que passou é tão bom de pagar que

não pagou nem as emendas dos deputados dele mesmo, as emendas dos deputados

da oposição atual, que eram governo. O governo deles era tão ruim para pagar que

não pagou nem as emendas deles. Não eram as nossas, da oposição. O governo que

passou,  deixou,  inclusive,  as  emendas da oposição e não pagou.  Lá  vamos nós,

novamente,  pagar  as  dívidas  que  eles  deixaram  para  trás,  inclusive  com  os

deputados da base dele. Ô povo bom de pagar!

A deputada Marília Campos (em aparte)* – Muito obrigada pelo aparte, deputado

Cabo Júlio. É só para lembrar uma questão importante, relacionada ao fechamento
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de contas do governo que antecedeu ao governo Pimentel. Não vamos nos esquecer

da rapa do tacho. Antes de terminar o governo, para poder fechar as contas, sacaram

R$3.000.000.000,00, R$4.000.000.000,00 do Funpemg, limparam o fundo de saúde

dos trabalhadores da área da saúde, R$200.000.000,00. Foi assim que fecharam as

contas.  Aí  falam  de  uma  excelente  gestão  do  governo  tucano.  Não  houve  uma

excelente gestão, tanto é que temos a comprovação de um déficit orçamentário de

R$7.000.000.000,00, e, nem por isso, nosso governo vai deixar de pagar o trabalho

do servidor. Estão querendo espalhar pessimismo e desesperança. Tenho a certeza

de que, com a competência e o compromisso do governo Fernando Pimentel, não só

honraremos o salário dos trabalhadores como também reajustaremos os salários e

valorizaremos o servidor e o serviço público.

Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar os servidores do Serjusmig, que

estão aqui na luta pela aprovação do PL nº 1.106, que reivindica o respeito ao direito

de greve.  Eles  estão  aqui  defendendo  a anistia  já.  Estou  nessa luta  com vocês.

Obrigada.

O deputado Cabo Júlio* – Deputado Rogério Correia, queria que V. Exa. levasse

para  o  nosso  governador  uma  sugestão.  Vejo  alguns  deputados  da  oposição

defenderem  tanto  os  professores,  então  eu  queria  sugerir  ao  governador  que

nomeasse algum desses deputados secretário de Educação, porque a gestão deles

deve  ser  muito  boa.  Vamos  fazer  um  exercício  de  memória  dos  professores  do

governo dos tucanos: 112 dias de greve, ponto cortado e falta de aumento salarial.

Aí  o nosso governo assume a herança deixada por ele:  professores com perda

salarial,  ponto cortado e ficha de grevista.  Vocês,  servidores,  sabem como é que

funciona isso. Sou grevista e sei disso também. Isso fica lá na ficha da pessoa e

costuma dizer: “Cuidado com essa pessoa aqui se ela for para uma chefia. Fique de

olho  nesse servidor  porque ele  é  metido  a  sindicalista,  a  grevista”.  É  assim  que

funciona. Falo isso porque fui excluído por causa de uma greve.

Queria dizer como era a relação desses defensores da educação enquanto eram

governo. Foram 112 dias de greve e ponto cortado. Assumimos o governo, chamamos

os professores para negociar, fizemos uma negociação, mas surgiu uma coisa – aí

quero dar os parabéns para o deputado Rogério Correia: uma emenda para a gente
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apagar  da  ficha  funcional  dos  professores  os  112  dias  de  greve,  a  anistia  dos

professores.

Esperem  aí!  A anistia  só  pode  ser  resultado  se  houver  punição,  pois  ela  é  a

anulação da punição.  Quem puniu?  O governo daqueles  que ficam aqui  falando:

“Não, nós defendemos professores!”. Isso é balela, conversa fiada! Não recebiam os

professores,  não  conversavam  com  eles,  cortavam  seus  pontos.  Agora  dizem:

“Esqueçam tudo quando eu fui governo. Agora, tornei-me um fiscal da defesa”.

Concedo aparte,  com prazer,  ao deputado Rogério Correia.  V.  Exa. está atônito

para falar.

O deputado Rogério  Correia (em aparte)  – Deputado Cabo Júlio,  parabenizo  V.

Exa., que usou um tom um pouco sarcástico para levantar a hipótese de um tucano

dirigir a educação.

O deputado Cabo Júlio* – Fui sarcástico mesmo. Eles são muito bons, mas não

souberam fazer o trabalho de casa.

O deputado Rogério Correia (em aparte) – Peço a V. Exa. que não diga isso nem

em tom sarcástico. As professoras já não aguentam mais. Foram 12 anos de dilúvio

nas escolas. Ninguém tem saudade dessa época. As professoras têm horror só de

pensar  no  tempo em que eram proibidas  até de se alimentar.  Esse período está

apagado. Hoje, elas comemoram o fim desses 12 anos de tucanato nas escolas. Não

gostamos de pensar nisso. Querem estragar a festa jogando água, usando questões

demagógicas para ofuscar o brilho de um acordo tão bem-feito. Temos de alertar as

professoras, embora elas tenham consciência, sabem muito bem que os últimos 12

anos fizeram muito mal ao magistério mineiro. Parabéns, Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* – Para terminar, quero dizer o que o governo que saiu fez

com o  fundo de  saúde dos  servidores.  Para  fechar  as  contas  contabilmente,  ele

desviou para o caixa único somente R$200.000.000,00 e fez uma coisa do arco-da-

velha com o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais.  O

servidor militar contribui com 11,5% do seu vencimento, e o governo paga 20%, que é

a chamada parte patronal,  para compor o fundo, pagar  as  pensões.  O que fez o

governo  que  amava  os  servidores?  Uma  coisa  muito  legal:  não  repassou

devidamente os 20% e mandou um projeto a esta Casa dizendo que o que não foi
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repassado gerou uma dívida, um passivo. Esse projeto anistiava o passivo com os

servidores militares e, pior ainda, diminuía o percentual da contribuição patronal de

20% para 16%. Foi mais uma pancada nos servidores.

Vemos algumas pessoas dizendo: “Ah, queremos isso”. Repito: o que fizemos até

hoje foi corrigir os acertos. A conta ficou para nós pagarmos. Amanhã será o dia de

fazer uma grande festa nesta Casa, votar os projetos dos agentes e dos professores

e seguir em frente. Então, bola para frente, porque o servidor não pode pagar a conta.

Parabenizo vocês pela mobilização.

* – Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Peço a V. Exa. o encerramento, de plano, da

reunião, pois temos apenas quatro deputados em Plenário.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 24, às 9 e às 18 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 PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DA SRA. JÚLIA AMÉLIA MITRAUD

VIEIRA PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO

PRETO, EM 12/5/2015

Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ione Pinheiro e os

deputados Doutor Jean Freire e Glaycon Franco, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, a presidente  ad hoc,  deputada Ione Pinheiro, 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. Registra-se a candidatura do deputado Doutor Jean Freire para o

cargo de presidente e do deputado Glaycon Franco para o cargo de vice-presidente.
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Após  votação  nominal,  são  eleitos  para  presidente  e  vice-presidente,

respectivamente,  os  deputados  Doutor  Jean  Freire  e  Glaycon  Franco,  por

unanimidade. A seguir, a presidente ad hoc proclama o resultado da eleição e declara

empossado  como  presidente  o  deputado  Doutor  Jean  Freire,  a  quem  passa  a

condução dos trabalhos. O presidente eleito, deputado Doutor Jean Freire, agradece

os votos e a confiança nele depositada e declara empossado como vice-presidente o

deputado  Glaycon  Franco.  Em  seguida,  o  presidente  avoca  a  si  a  relatoria  da

Indicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2015.

Doutor Jean Freire, presidente – Thiago Cota – Professor Neivaldo.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA,

EM 25/5/2015

Às 9h15min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os deputados  Paulo  Lamac,

Douglas Melo, Dalmo Ribeiro Silva e Professor Neivaldo, membros da supracitada

comissão. Estão presentes, também, as deputadas Marília Campos, Geisa Teixeira e

Cristina  Corrêa  e  os  deputados  Rogério  Correia  e  Léo  Portela.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

discutir o Plano Estadual de Educação, em consonância com o Plano Nacional de

Educação,  aprovado pela  Lei  nº  13.005,  de  25  de  junho de  2014.  A presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Macaé  Maria

Evaristo dos Santos, secretária de Educação; Suely Duque Rodarte, coordenadora do

Fórum Estadual de Educação; Marisa Ribeiro Teixeira Duarte, professora do Grupo de

Pesquisa Política e Administração de Sistemas Educacionais  da UFMG; e Beatriz

Cerqueira, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação

de Minas Gerais; o deputado Léo Portela; e os Srs. Geraldo Grossi Junior, diretor de

Cooperação e Planos de Educação da Secretaria de Articulação com os Sistemas de

Ensino do Ministério da Educação; Paulo Sena, consultor legislativo da Câmara dos
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Deputados;  Paulo Rubem Santiago, presidente da Fundação Joaquim Nabuco,  de

Recife; Robert Vehine, professor da Universidade Federal da Bahia; Bruno Lazzarotti,

professor da Fundação João Pinheiro; Luciano Mendes de Faria Filho, pesquisador

do  Observatório  das  Políticas  para  Educação  da  UFMG;  e  Waldeck  Carneiro,

deputado  estadual  pelo  Rio  de  Janeiro,  professor  e  ex-diretor  da  Faculdade  de

Educação da Universidade Federal Fluminense, 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  nos  painéis  subsequentes.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2015.

Paulo Lamac, presidente – Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 9/6/2015

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Wander Borges,

Dalmo Ribeiro Silva e Cristiano Silveira (substituindo a deputada Geisa Teixeira, por

indicação da liderança do BMM), membros da supracitada comissão. Está presente,

também,  o  deputado  Rogério  Correia.  Havendo número  regimental,  o  presidente,

deputado Wander  Borges,  declara  aberta a reunião,  dispensa a leitura  da  ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião  se destina a debater  o

rompimento  do  contrato  de  exploração  das  fontes  de  águas  minerais  em  vários

municípios  do  Estado,  conforme  anúncio  oficial  divulgado  no  dia  14/5/2015,  e  a

discutir e votar proposições da comissão. Retira-se do recinto o deputado Rogério

Correia.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos:
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nº 2.107/2015, dos deputados Wander Borges e Ivair Nogueira, em que solicitam

seja realizada audiência pública para debater  assuntos relativos às normas gerais

para  instituição  de  loteamentos  fechados  e  condomínios  urbanísticos,  diante  da

ausência de legislação estadual específica;

nº 2.108/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita seja realizada audiência

pública  conjunta  das  Comissões  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  e  de

Segurança Pública para debater o aumento da criminalidade no Município de Ouro

Branco;

nº  2.109/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  à  Associação  Mineira  dos  Municípios  as  notas  taquigráficas  da

audiência pública desta comissão realizada no dia 2 de junho de 2015, que teve como

finalidade debater o projeto Minas Comunica II;

nº 2.110/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater  soluções e alternativas para a reabertura e manutenção das

atividades da Santa Casa do Município de Ouro Preto.

A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.

Sérgio Teixeira, prefeito municipal de Lambari; Renato Coelho de Moura Júnior, vice-

prefeito municipal de Cambuquira, representando o prefeito desse município; Celso

Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal de Cambuquira; Antônio de Biaso

Júnior, vereador do Município de Lambari; Roginaldo da Costa Batista, vereador do

Município  de  Cambuquira,  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. Registra-se

a  presença  do  deputado  Bosco.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2015.

Wander  Borges,  presidente  –  Dalmo  Ribeiro  Silva  –  Rosângela  Reis  –  Geisa

Teixeira.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

12/6/2015

Às 9h17min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Magalhães,

Cabo Júlio, Durval Ângelo (substituindo a deputada Cristina Corrêa, por indicação da

liderança  do  BMM),  João  Leite  (substituindo  o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por

indicação  da  liderança  do  BVC),  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o  deputado

Gustavo Valadares, por indicação da liderança do BVC) e Tiago Ulisses (substituindo

o deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da liderança do BCMG), membros

da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Rogério Correia,

Vanderlei  Miranda  e  Antônio  Jorge.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado João Magalhães, 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 da pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº

1.660/2015, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do deputado Antônio Jorge.

Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer pela aprovação do

Projeto  de  Lei  nº  1.660/2015,  na  forma  do  Substitutivo  nº1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Cabo  Júlio).  Submetida  a  votação,  é

rejeitada a Proposta de Emenda nº 1. Registra-se o voto favorável dos deputados

João Leite e Sargento Rodrigues à Proposta de Emenda nº1. Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para a reunião extraordinária do dia 15/6,  às 10 e às 17 horas,  com a

finalidade  de  apreciar  o  parecer,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.504/2015,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2015.

João  Magalhães,  presidente  –  Agostinho  Patrus  Filho  –  Cabo  Júlio  –  Cristina

Corrêa.
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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 15/6/2015

Às 10h6min,  comparecem na Sala  das Comissões  os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê,  Rogério  Correia,  Thiago  Cota  e

Gustavo Corrêa (substituindo o deputado Tito Torres, por indicação da liderança do

BVC),  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado

Agostinho Patrus Filho. Havendo número regimental,  o presidente, deputado Tiago

Ulisses, 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 cumprir o que determina a Lei de

Responsabilidade Fiscal no que se refere à demonstração e à avaliação, por parte do

Poder  Executivo,  do  cumprimento  das  metas  fiscais  estabelecidas  para  o  Estado

referentes ao 1º quadrimestre de 2015, a apreciar a matéria constante na pauta e a

discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Maria  da  Conceição Barros  de  Rezende,

superintendente  da  Contadoria-Geral  da  Secretaria  de  Fazenda;  e  os  Srs.  José

Afonso Bicalho  Beltrão  da  Silva,  secretário  de  Fazenda;  Wieland  Silberschneider,

secretário adjunto de Planejamento e Gestão, representando o Sr. Helvécio Miranda

Magalhães  Júnior,  secretário  dessa  pasta;  e  Bruno  Westin  Prado  Soares  Leal,

secretário  adjunto  de  Fazenda,  que são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. No decorrer dos debates, o deputado Felipe Attiê constesta

os  números  apresentados  pelo  Estado,  de  um  déficit  de  R$7.000.000.000,00.  A

presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.  Passa-se à 1ª  Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 1/2015 é retirado

da pauta por determinação do presidente da comissão por não cumprir pressupostos

regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de
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todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, logo

a seguir,  às  11h49min,  para  apreciação do parecer  do  Projeto  de  Lei  nº  1/2015,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2015.

Tiago  Ulisses,  presidente  –  Vanderlei  Miranda  –  Arnaldo  Silva  –  Felipe  Attiê  –

Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 15/6/2015

Às 11h49min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei Miranda, Arnaldo Silva, Felipe Attiê e Agostinho Patrus Filho (substituindo o

deputado  Thiago  Cota,  por  indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da

supracitada  comissão.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado  Tiago

Ulisses, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O presidente determina a distribuição em avulso do

parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1/2015, do qual é o relator.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 19

horas, para apreciação do parecer do Projeto de Lei nº 1/2015, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Felipe Attiê – Thiago Cota – Gustavo Corrêa.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 15/6/2015

Às 19 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Felipe  Attiê,  Thiago  Cota  e  Gustavo  Corrêa  (substituindo  o
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deputado Tito Torres, por indicação da liderança do BVC), membros da supracitada

comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Agostinho  Patrus  Filho.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão. O deputado Vanderlei Miranda retira-se da reunião. Passa-se à 1ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do

parecer que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1/2015 (relator:

deputado Tiago Ulisses), é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do deputado

Lafayette de Andrada. Submetido a 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  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Tiago Ulisses,  presidente – Vanderlei  Miranda – Celise Laviola – Dalmo Ribeiro

Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 44/2015*

Belo Horizonte, 24 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à  elevada deliberação dessa egrégia  Assembleia,  por  intermédio  de

Vossa Excelência, proposta de emenda ao Projeto de Lei  n° 2.019, de 2015,  que

dispõe sobre a política remuneratória das carreiras do Poder Executivo que menciona

e altera as Leis n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, 15.304, de 11 de agosto de 2004,

e 15.466, de 13 de janeiro de 2005.

A presente emenda propõe a supressão dos arts.  20 e 22 do Projeto de Lei  n°

2.019, de 2015, em razão das medidas dispostas nos referidos artigos já terem sido
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objeto de análise durante a tramitação do Projeto de  Lei  n°  1.504,  de 2015,  que

dispõe sobre a política remuneratória das carreiras dos profissionais da Educação

Básica  do  Poder  Executivo,  aprovado  em  2°  turno  por  essa  egrégia  Assembleia

Legislativa.

Tal medida reforça o compromisso deste Governo com a política de valorização dos

servidores da Educação Básica do Poder Executivo.

Por  fim, solicito  a essa Casa Legislativa,  nos termos do art.  69 da Constituição

Estadual, urgência na tramitação do Projeto de Lei n° 2.019, de 2015.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me levam  a  propor  emenda  ao

projeto de lei em questão.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Suprimam-se os arts. 20 e 22 do Projeto de Lei n° 2.019/2015:

“Art. 20 – A designação para o exercício de função pública de Auxiliar de Serviços

de Educação Básica e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar, nos termos do art. 10

da Lei  n°  10.254,  de  70  de julho de  1990,  será permitida  até  que as atribuições

previstas no item 8 do Anexo  II da  Lei nº 15.293, de 2004, e na primeira linha da

tabela  constante  no  item  III.3  do  Anexo  III  da  Lei  n°  15.301,  de  2004,  sejam

integralmente desempenhadas mediante contratos de terceirização de serviços.

Art. 22 – Ficam revogados:

I – o inciso VIII do art. 12 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004;

II – o inciso I do § 1° do art. 9° da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004.”.”

– Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.019/2015. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* – Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.885/2015

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo instituir

o Dia Estadual do Leite.
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Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e

Agroindustrial,  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.

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  1.885/2015  propõe instituir  o  Dia  Estadual  do  Leite,  a  ser

comemorado anualmente no dia 1º de junho, data que ficaria incluída no calendário

de eventos do Estado de Minas Gerais.

Assim  como São  Paulo  era  conhecido  tradicionalmente  no  País  pela  produção

cafeeira, Minas Gerais sempre foi identificada pela produção leiteira, o que motivou,

ao longo de sua história, desde canções populares até denominações no campo da

política. Na verdade, Minas Gerais é ainda hoje o maior produtor nacional de leite:

dos  36  bilhões  de  litros  de  leite  produzidos  por  ano  no  Brasil,  10  bilhões  são

produzidos em Minas Gerais.

Esses  números  foram  apresentados  em  reunião  da  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG –

realizada no dia 17/6/15, na qual os parlamentares ouviram as demandas da cadeia

produtiva do leite no Estado. Durante a reunião, foi enfatizada a dificuldade de se

manter equilíbrio entre os custos de produção e o preço pago ao produtor, além da

necessidade de maior atenção por parte do governo a uma atividade tão importante

no Estado.

Tal  importância se deve aos diversos setores econômicos envolvidos  na  cadeia

produtiva do leite. A começar pelo setor de insumos agropecuários, que compreende

vários  segmentos,  como  o  de  rações,  produtos  veterinários,  comercialização  do

sêmen e suplementos minerais. A indústria de produtos veterinários no Brasil deve

muito de seu faturamento à pecuária leiteira, que representa boa parte do total gasto

pela  bovinocultura.  A  comercialização  de  sêmen  também  vem  crescendo  em

importância  para  a  atividade  leiteira  por  proporcionar  animais  mais  produtivos  e

adaptados  às  diversas  regiões.  A  produção  do  leite,  propriamente,  por  suas
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características  de  manejo,  adapta-se  bem  tanto  à  agricultura  familiar  quanto  aos

segmentos  empresariais,  sendo significativa  geradora de  postos  de  trabalho e  de

atividade econômica em todas as regiões do Estado. E não são poucas as indústrias

de  laticínios,  que  fornecem  ao  consumidor  queijos,  iogurtes,  bebidas  lácteas  e

manteiga, produtos que também constam da nossa pauta de exportação. São, pois,

inúmeras as evidências de que a cadeia do leite desempenha papel relevante no

suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda, superando importantes

setores do mercado.

Tendo em vista a importância do leite para o Estado, a ponto de ser fator de sua

identidade, consideramos meritória a ideia de se instituir o Dia Estadual do Leite e

acolhemos a sugestão de substitutivo oferecida pela comissão que nos precedeu na

análise da matéria.

Conclusão

Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.885/2015 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente e relator – Emidinho Madeira – Nozinho.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.864/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe, encaminhada por

meio da Mensagem nº 33, de 2015,  reajusta os  valores da tabela de vencimento

básico dos cargos das carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente

Executivo  de  Defesa  Social  e  Analista  Executivo  de  Defesa  Social,  lotados  na

Secretaria de Estado de Defesa Social.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  9/6/2015,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,
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constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Fundamentação

O projeto tem por finalidade reajustar em 47,5% os valores da tabela de vencimento

básico dos cargos das carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente

Executivo  de  Defesa  Social  e  Analista  Executivo  de  Defesa  Social,  lotados  na

Secretaria  de Estado de Defesa Social  (art.  1º).  O referido reajuste aplica-se aos

servidores inativos que fizerem jus à paridade (parágrafo único do art. 1º).

O  art.  2º  do  projeto  prescreve  que  o  reajuste  de  que  trata  o  art.  1°  não  será

deduzido do valor da Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei n°

15.787, de 27 de outubro de 2005. O art. 3º, por sua vez, altera a Lei nº 11.717, de

1994, que “institui o adicional de local de trabalho para o servidor em efetivo exercício

em estabelecimento penitenciário e dá outras providências”.

O governador do Estado salientou, na mensagem que acompanha o projeto, “que o

reajuste decorre de acordo pactuado entre o governo e a entidade representativa dos

servidores da Secretaria de Estado de Defesa Social, buscando a valorização das

carreiras mencionadas”. Esclareceu, ainda, “que as medidas previstas na proposta se

encontram  em  conformidade  com  o  disposto  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,

apresentando adequação orçamentária e financeira, notadamente no que concerne à

lei orçamentária anual, ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias”.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, não vislumbramos óbices à tramitação do

projeto;  no  que  se  refere  à  iniciativa  para  deflagrar  o  processo  legislativo,  o

governador está autorizado a exercê-la com fundamento no art. 66, III, “b”, da Carta

mineira, que assegura ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa para “a criação de

cargo e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação

da  respectiva  remuneração,  observados  os  parâmetros  da  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias” (grifo nosso). Por sua vez, no que tange à competência para legislar

sobre o tema, o Estado pode fazê-lo com respaldo no princípio autonômico.

Por  fim, cumpre-nos mencionar que foi  encaminhada a esta Casa, por meio do

Ofício nº 375/2015, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a estimativa

do impacto  orçamentário-financeiro  da  proposta,  que  será  objeto  de  análise  mais
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detida  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  em  momento

oportuno. Segundo o referido ofício, a medida implicará um crescimento aproximado

da folha de pagamento de R$ 18,8 milhões e R$ 15.6 milhões em 2016.

Por fim, apresentamos as emendas seguintes, no intuito de retroagir as medidas da

lei a junho de 2015.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 1.864/2015 com a emenda a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se do art. 1º a expressão “a partir do primeiro dia do mês subsequente ao

da publicação desta lei,” e dê-se ao art. 4º do projeto a seguinte redação:

“Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de junho de 2015.”.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente e  relator  –  Isauro Calais  –  Rogério  Correia  –  Luiz

Humberto Carneiro – Bonifácio Mourão – Professor Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.019/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do governador  do  Estado,  e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  38/2015,  o  projeto  de  lei  em  análise  “dispõe  sobre  a  política

remuneratória das carreiras do Poder Executivo que menciona e altera as Leis nºs

15.293, de 5 de agosto de 2004, 15.304, de 11 de agosto de 2004, e 15.466 de 13 de

janeiro de 2005”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  18/6/2015,  foi  a  matéria  distribuída  às

Comissões de Constituição e  Justiça,  de  Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento

Interno,  analisar  a  proposição  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação

A proposição em análise dispõe sobre a política remuneratória  das carreiras  do

Poder Executivo que menciona e altera as Leis nºs 15.293, de 5 de agosto de 2004,

15.304, de 11 de agosto de 2004, e 15.466, de 13 de janeiro de 2005.

O  projeto  propõe,  em  síntese,  as  seguintes  medidas:  concessão  de  abono

incorporável para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades da Saúde e

para  os  integrantes  das  carreiras  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  do

Estado de Minas Gerais – Ipsemg –, a ser incorporado ao vencimento básico em

2016;  concessão  de  abono  mensal  aos  servidores  da  Universidade  Estadual  de

Montes Claros em exercício no Hospital  Universitário Clemente Faria e na Escola

Técnica de Saúde do Centro de Educação Profissional e Tecnológica; reestruturação

da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo, com a admissão, nos termos de

regulamento,  do  título de  certificação e do  segundo curso  de pós-graduação  lato

sensu para a promoção na carreira, respectivamente, nos níveis II e IV; concessão de

reajustes escalonados para a carreira de Auditor Interno; fixação de regra específica

de promoção por escolaridade na carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia;

previsão de designação para o exercício de função pública de Auxiliar de Serviços de

Educação Básica e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar até que as atribuições das

referidas  funções  sejam integralmente  desempenhadas  por  meio  de  contratos  de

terceirização de serviços.

Conforme  justifica  o  governador  do  Estado  na  mensagem  que  acompanha  a

proposição, “as iniciativas propostas advêm das negociações e do diálogo entre o

governo e as entidades sindicais que representam os trabalhadores e se inserem em

um conjunto de medidas para a valorização dos servidores pertencentes às carreiras

supracitadas”.

No que toca aos aspectos jurídicos do projeto em análise, temos a destacar que se

trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66, inciso

III,  alínea  “f”,  da  Constituição do Estado).  A proposição  observa,  dessa  forma,  o

preceito  insculpido  nas  alíneas  “b”  e  “c”  do  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição

Estadual, que inclui entre as matérias de iniciativa privativa do governador do Estado

a disposição sobre remuneração e o regime jurídico dos servidores públicos.
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Ressaltamos  que  foi  enviado  a  esta  Casa  o  impacto  financeiro  do  projeto.  A

adequação  dos  dados  apresentados  aos  comandos  da  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal  será,  no  momento  oportuno,  analisada  pela  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Por último, apresentamos a Emenda n° 1 que tem por finalidade excluir os arts. 17,

18,  20  e  22,  acolhendo  o  conteúdo  de  mensagem  do  governador  do  Estado

encaminhada a esta Casa Legislativa, além de proceder aos ajustes necessários em

decorrência de tal medida.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.019/2015 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1

Suprimam-se do projeto os arts. 17, 18, 20 e 22.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  e  relator  –  Professor  Neivaldo  –  Luiz  Humberto

Carneiro – Isauro Calais – Bonifácio Mourão – Rogério Correia.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2015

ATA

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 24/6/2015

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;

discurso do deputado Gustavo Corrêa; aprovação – Correspondência: Mensagens nºs

43 e 44/2015 (encaminhando o Projeto de Lei nº 2.173/2015 e emenda ao Projeto de

Lei  nº 2.019/2015,  respectivamente),  do governador do Estado – 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Resolução nºs 16 e 17/2015

– Projetos de Lei nºs 2.174 a 2.222/2015 – Requerimentos nºs 1.180 a 1.216/2015 –

Requerimentos Ordinários nºs 1.725 a 1.774/2015 – Comunicações: Comunicações

das  Comissões  de  Segurança  Pública  (3),  de  Assuntos  Municipais  (2),  de

Fiscalização  Financeira,  de  Cultura,  de  Política  Agropecuária,  do  Trabalho,  de

Transporte e de Turismo – Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião –

2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições – Palavras do Presidente (3)

– Decisão da Presidência – Designação de Comissões: Comissões Especiais para

Emitir Parecer sobre as Indicações nº 14, 15, 17, 18 e 19/2015 –  Comunicação da

Presidência  –  Leitura  de  Comunicações  –  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos Ordinários nºs 1.721, 1.520 a 1.532, 1.660, 1.704 a 1.706, 1.542 a

1.544, 1.548, 1.545, 1.557, 1.638, 1.558, 1.615, 1.560 a 1.566, 1.672, 1.723, 1.567,

1.568, 1.737, 1.569 a 1.587, 1.590,  1.597 a 1.614,  1.616 a 1.622, 1.626 a 1.628,

1.631, 1.632, 1.636, 1.637, 1.639, 1.641 a 1.652, 1.654 a 1.659, 1.661 a 1.664, 1.666

a 1.670, 1.676 a 1.681, 1.683 a 1.690, 1.718 e 1.719, 1.623, 1.591 a 1.593, 1.595 e

1.596, 1.624, 1.625, 1.730 a 1.732, 1.735, 1.629, 1.743 a 1.755, 1.630, 1.634, 1.760 a

1.762, 1.764 a 1.773, 1.633, 1.740 a 1.742, 1.640, 1.682, 1.695 a 1.700, 1.720, 1.701

a 1.703, 1.733, 1.734, 1.759, 1.763, 1.724, 1.726 a 1.729, 1.736, 1.738, 1.774, 1.594,

1.674, 1.675, 1.725 e 1.757/2015; deferimento – Discussão e Votação de Pareceres:

Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015, dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.660,  1.504,  1.248,  1.350  e  1.659/2015  e  do  Projeto  de
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Resolução nº 5.493/2014; aprovação – Declaração de Voto – Questão de Ordem –

Declarações de Voto – Encerramento – Ordem do dia.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Hely Tarqüínio – Lafayette de Andrada – Braulio Braz – Ulysses

Gomes – Alencar da Silveira Jr. – Doutor Wilson Batista – Agostinho Patrus Filho –

Anselmo  José  Domingos  –  Antônio  Carlos  Arantes  –  Antônio  Jorge  –  Arlete

Magalhães – Bonifácio Mourão – Cabo Júlio – Carlos Pimenta – Cássio Soares –

Celinho do Sinttrocel – Celise Laviola – Cristiano Silveira – Cristina Corrêa – Dalmo

Ribeiro Silva – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo –

Elismar  Prado –  Emidinho Madeira  – Fabiano Tolentino  – Fábio  Avelar  Oliveira  –

Fábio Cherem – Felipe  Attiê  –  Geisa Teixeira –  Geraldo  Pimenta  – Gil  Pereira –

Gilberto Abramo – Glaycon Franco – Gustavo Corrêa – Gustavo Valadares – Inácio

Franco – Ione Pinheiro – Iran Barbosa – Isauro Calais – Ivair Nogueira – João Leite –

João Magalhães – Leandro Genaro – Léo Portela – Luiz Humberto Carneiro – Marília

Campos  –  Nozinho  –  Paulo  Lamac  –  Professor  Neivaldo  –  Roberto  Andrade  –

Rogério Correia – Sargento Rodrigues – Tiago Ulisses – Tito Torres – Tony Carlos –

Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) – Às 14h1min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– O deputado Isauro  Calais,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

O presidente – Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa – Presidente, não quero tomar o tempo dos nobres

parlamentares, mas queria fazer uma queixa: não ouvi a leitura da ata da reunião que
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ocorreu  pela  manhã.  Queria  que  constassem  na  ata  e  publicassem  as  palavras

proferidas pelo nobre deputado Carlos Pimenta, quando fez sua declaração de voto

em  relação  aos  projetos  que  votamos  nesta  manhã,  para  que  todos  os  mineiros

tenham  ciência  do  belo  discurso  proferido  pelo  deputado,  pois  vai  ao  encontro

sobretudo do que os brasileiros e mineiros têm pensado sobre determinados partidos

políticos. Gostaria apenas que V. Exa. confirmasse com a assessoria da Mesa se a

ata será publicada na íntegra, como de praxe é pedido por este parlamentar.

O presidente – Quero esclarecer ao deputado que é muito compreensível o desejo

de colocar todas as palavras belas e conscientes do deputado Carlos Pimenta na ata.

No entanto,  pelo  Regimento  Interno,  a  ata  lida  é  uma síntese dos trabalhos.  Ele

defendeu ideias muito importantes. São ideias que constroem a democracia. A ata

sucinta  sintetiza  nossos  trabalhos.  Na  ata  de  imprensa,  tudo  será  publicado  na

íntegra. Logicamente, os que apreciam a democracia vão lê-la normalmente. Essa é a

posição do Regimento Interno.  Não havendo retificação a ser feita,  dou a ata por

aprovada.

Correspondência

– O deputado Doutor Wilson Batista, 3º-secretário, nas funções de 1º-secretário, lê

a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 43/2015*

Belo Horizonte, 23 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminhamos à elevada deliberação dessa egrégia Assembleia, por intermédio de

Vossa Excelência, a minuta de projeto de lei anexa, que dispõe sobre a utilização de

parcela dos depósitos judiciais realizados em processos vinculados ao Tribunal de

Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  o  custeio  da  previdência  social,  do

pagamento de precatórios e da assistência judiciária, bem como a amortização da

dívida com a União.

O  projeto  de  lei  em  questão  é  resultado  de  iniciativa  conjunta  dos  Poderes

Executivo  e  Judiciário  e  faz-se  necessário  em  razão  do  alto  déficit  orçamentário

verificado no corrente exercício financeiro. Caso as medidas ora propostas não sejam

aprovadas, corre-se o risco de, a partir de agosto de 2015, haver contingenciamento
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sobre o pagamento das remunerações dos servidores públicos estaduais, proventos

dos inativos e dos repasses para os demais Poderes.

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  nos  levam  a  propor  o  presente

projeto de lei.

Reiteramos a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando  Damata  Pimentel,  Governador  do  Estado  –  Pedro  Carlos  Bitencourt

Marcondes, Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 2.173/2015

Dispõe  sobre  a  utilização  de  parcela  dos  depósitos  judiciais  realizados  em

processos  vinculados  ao  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  o

custeio  da  previdência  social,  do  pagamento  de  precatórios  e  da  assistência

judiciária, bem como a amortização da dívida com a União.

Art. 1º – Os depósitos judiciais em dinheiro, vinculados a processos do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais  – TJMG –,  existentes na instituição financeira

encarregada  de  custodiá-los  na  data  da  publicação  desta  lei,  bem  como  os

respectivos  acessórios  e  os  depósitos  que  vierem  a  ser  realizados,  poderão  ser

transferidos para conta específica do Estado de Minas Gerais, para fins de custeio da

previdência  social,  do  pagamento  de  precatórios  e  da  assistência  judiciária,  bem

como a amortização da dívida com a União.

§ 1º – A transferência observará a razão de setenta e cinco por cento do total em

depósito no primeiro ano a partir da vigência desta lei e de setenta por cento após

esse prazo.

§  2º  –  O disposto  no  caput não se  aplica  aos  depósitos  judiciais  tributários  já

transferidos ao Estado de Minas Gerais e aos Municípios por força de lei.

§ 3º – A parcela dos depósitos judiciais não transferida será mantida na instituição

financeira  custodiante  e  constituirá  Fundo  de  Reserva,  destinado  a  garantir  a

restituição ou os pagamentos referentes aos depósitos, conforme a decisão proferida

no processo judicial de referência.

Art. 2º – O montante total transferido será objeto de remuneração mensal paga pelo

Estado  de  Minas  Gerais  ao  TJMG,  no  patamar  de  trinta  centésimos  do  saldo

atualizado, apurado no primeiro dia de cada mês.
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Parágrafo único – A remuneração a que se refere este artigo deverá ser paga até o

dia 20 de cada mês ou será retida do montante devido pelo Estado de Minas Gerais

ao  TJMG  sobre  os  repasses  relativos  aos  depósitos  realizados  e  os  seus

rendimentos.

Art. 3º – Além do pagamento a que se refere o art. 2º, o Estado de Minas Gerais

também deverá garantir a remuneração do montante total dos depósitos transferidos,

conforme o percentual acordado entre o TJMG e a instituição financeira custodiante.

Art. 4º – No primeiro dia de cada mês, para fins de apuração do Fundo de Reserva

a que se refere o § 3º do art. 1º, deverá ser calculado o valor total do estoque de

depósitos judiciais, considerando o valor integral dos depósitos na data da publicação

desta lei, devidamente atualizado com base no índice acordado entre o TJMG e a

instituição financeira custodiante, bem como os novos depósitos e, ainda, os valores

de restituições ou pagamentos realizados.

§ 1º – Após a apuração do montante total dos depósitos atualizado, serão adotadas

as seguintes medidas:

I  –  se  o  saldo  do  Fundo  de Reserva  for  inferior  a  vinte  e  cinco  por  cento  do

montante apurado realizado no primeiro ano de vigência desta lei, o Tesouro Estadual

deverá recompor o Fundo de Reserva a fim de que ele volte a perfazer o montante

acima indicado, no prazo de trinta dias;

II – se o saldo do Fundo de Reserva for  inferior  a trinta por cento do montante

apurado atualizado após vencido  o primeiro ano de vigência  desta  lei,  o  Tesouro

Estadual deverá recompor o Fundo de Reserva a fim de que ele volte a perfazer o

montante acima indicado, no prazo de trinta dias;

III – se o saldo do Fundo de Reserva for superior aos montantes declinados nos

incisos  anteriores,  a  diferença  será  transferida  para  a  conta  vinculada  após  a

providência prevista no parágrafo único do art. 2º desta lei.

§  2º  –  A apuração  a  que  se  refere  este  artigo  será  realizada  pela  instituição

financeira custodiante, com a comunicação ao Estado de Minas Gerais e ao TJMG no

primeiro dia de cada mês.

§ 3º – A transferência prevista no caput do art. 1º será suspensa de plano sempre

que o saldo do Fundo de Reserva for inferior à proporção indicada nos incisos I e II

ou no caso de descumprimento do disposto no art. 2º.
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Art.  5º  – Os recursos provenientes da transferência  prevista  no  art.  1º  deverão

constar no Orçamento do Estado como Fonte de Recursos específica, que deverá

identificar a sua respectiva origem e aplicação.

Art. 6º – A implementação do disposto nesta lei fica condicionada à celebração de

Termo de Compromisso, a ser firmado entre o Estado de Minas Gerais e o TJMG.

Art. 7º – Caso o saldo do Fundo de Reserva a que se refere o § 3º do art. 1º desta

lei não seja suficiente para honrar a restituição ou o pagamento de depósitos judiciais,

conforme a decisão judicial proferida no processo de referência, o Estado de Minas

Gerais deverá, mediante determinação do TJMG, disponibilizar, em até três dias úteis,

mediante  depósito  no  Fundo  de  Reserva,  a  quantia  necessária  para  honrar  a

devolução ou o pagamento do depósito judicial.

Parágrafo único – O descumprimento do prazo previsto neste artigo autorizará o

TJMG a bloquear a quantia necessária à devolução ou ao pagamento do depósito

judicial diretamente nas contas mantidas pelo Estado de Minas Gerais em instituições

financeiras, inclusive mediante a utilização de sistema informatizado.

Art.  8º  –  A instituição financeira  custodiante  deverá  disponibilizar  ao  Estado  de

Minas Gerais e ao TJMG, diariamente, extratos com a movimentação dos depósitos

judiciais, indicando os saques efetuados, os novos depósitos e os rendimentos, bem

como o saldo do Fundo de Reserva, apontando eventual excesso ou insuficiência.

Parágrafo único – Os depósitos  judiciais  tratados nesta lei  serão mantidos pela

instituição financeira custodiante em contas individualizadas, com a menção expressa

à  quantia  total  depositada,  acrescidos  os  respectivos  rendimentos,  ao  montante

transferido e ao remanescente em poder da instituição financeira.

Art. 9º – É vedado à instituição financeira custodiante realizar saques no Fundo de

Reservas a que se refere o § 3º do art. 1º desta lei para a devolução à depositante ou

para  a  conversão  em  renda  do  Estado,  em  relação  a  importâncias  relativas  a

depósitos efetuados não abrangidos por esta lei.

Art. 10 – A cura da integralidade dos depósitos judiciais a que se refere esta lei

caberá ao TJMG, incumbindo ao Estado de Minas Gerais a regulamentação desta lei

no âmbito das ações que lhe couber, podendo a Secretaria de Estado de Fazenda

editar normas necessárias à sua execução.
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Art. 11 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* – Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 44/2015

– A Mensagem nº 44/2015, encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 2.019/2015,

foi publicada na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16/2015

Susta os efeitos nos dispositivos que menciona da Resolução Conjunta nº 4.220, de

28 de junho de 2012, que dispõe sobre o Manual de Processos e Procedimentos

Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais – Mappa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Ficam sustados os efeitos dos arts. 403, § 1º, 406, II, III, §§ 1º, 2º e 3º, 474

e 475 da Resolução Conjunta nº 4.220, de 28 de junho de 2012, que regulamenta os

Processos e Procedimentos Administrativos no âmbito das Instituições Militares do

Estado de Minas Gerais.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de resolução se fundamenta, inicialmente, na regra matriz

contida no art. 62, XXX, da Constituição Estadual, que estabelece como poder-dever

desta Casa Legislativa “sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem

do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”.

Nesse sentido, verifica-se que a Resolução Conjunta nº 4.220, de 28/6/2012, que

dispõe acerca dos processos e dos procedimentos administrativos da Polícia Militar e

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, viola direitos consagrados
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pela  Constituição  da  República,  notadamente  em  seu  art.  5º,  inciso  LV,  além  de

inobservar a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, denominada Pacto

de São José da Costa Rica, aprovada pelo Congresso Nacional por intermédio do

Decreto Legislativo nº 27, de 26/5/1992.

“LV – 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 referida resolução deixa de assegurar o direito a ampla defesa e ao contraditório

nos processos e nos procedimentos administrativos, assim como inova em relação às

disposições da Lei nº 14.310 (Código de Ética dos Militares), de 2002, diploma que

em nenhum momento restringe direitos dos militares estaduais.

Ora, a administração pública, por meio da resolução mencionada acima, exorbitou

no exercício do poder regulamentar quando estabeleceu em seus artigos:

“Art. 403 – O acusado poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, nos casos de

exoneração, à autoridade superior que a proferiu, no prazo de 5 (cinco) dias úteis

contados a partir da respectiva notificação.

§  1º  –  Da  decisão  que  avaliar  o  recurso  interposto  caberá  novo  recurso,  em

segunda e última instância, em regra, ao Comandante-Geral, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis, sem efeito suspensivo.

Art. 406 – O acusado poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, nos casos de

exoneração, à autoridade superior que a proferiu, no prazo de 5 (cinco) dias úteis

contados a partir da respectiva notificação.

(...)

II – quando o PAE for instaurado por autoridade prevista no item IV do art. 384

desta Resolução, o primeiro recurso, sem efeito suspensivo, deverá ser dirigido ao

Comando Operacional ou autoridade com atribuição equivalente;

III – quando o PAE for instaurado pela Academia de Bombeiros Militar, o primeiro

recurso, sem efeito suspensivo, deverá ser dirigido ao Diretor de Ensino;

§ 1º – Nos casos citados nos incisos “II”  e “III”  deste artigo, em se tratando de

recurso em segunda e última instância, sem efeito suspensivo, deverá o recurso ser

dirigido à autoridade Corregedora da instituição.
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§ 2º – Quando o PAE for instaurado pela Diretoria de Ensino, o primeiro recurso,

sem efeito suspensivo, deverá ser dirigido ao Corregedor;

§ 3º – Quando o PAE for instaurado pela Diretoria de Ensino, em se tratando de

recurso em segunda e última instância, sem efeito suspensivo, deverá ser dirigido ao

Chefe do EMBM.

Art.  474 – Na PMMG, da decisão que avaliar o recurso disciplinar,  caberá novo

recurso, em segunda e última instância, ao Comandante-Geral, no prazo de 5 (cinco)

dias úteis, sem efeito suspensivo.

(...)

§ 3º – As sanções disciplinares aplicadas pelo Chefe do Gabinete Militar e Estado-

Maior terão como primeira instância o Comandante-Geral, com efeito suspensivo, e

em segunda instância o Governador do Estado, sem efeito suspensivo.

Art. 475 – No CBMMG, da decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo

recurso, em segunda e última instância, ao Corregedor, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis sem efeito suspensivo.

§ 1º – Nos processos instaurados e/ou solucionados pelo Corregedor do CBMMG,

caberá  recurso  em  primeira  instância  ao  Chefe  do  Estado-Maior  e,  em  segunda

instância, ao Comandante-Geral, sem efeito suspensivo”.

Ademais, também exorbita em sua função quando ofende a dignidade da pessoa,

por violar direitos e garantias fundamentais e o devido processo legal, proporcionando

uma insegurança jurídica junto às instituições militares de Minas Gerais.

Assim, infere-se que o Comando da Polícia Militar  e o  do  Corpo de Bombeiros

Militar  exorbitaram na regulamentação, criando, no bojo da resolução,  outra regra,

ultrapassando, dessa forma, os limites de suas funções e competências, colocando

em risco a independência e a harmonia entre os Poderes.

O princípio da ampla defesa e do contraditório está baseado no dever delegado ao

Estado de facultar ao acusado a possibilidade de efetuar a mais completa defesa

quanto à imputação que lhe foi feita. É meio de proteção dos direitos individuais e

mecanismo para  que  sempre  haja  alternativas  processuais  adequadas  para  essa

finalidade.

Pelo exposto é que se conta com o apoio dos pares para sustar os efeitos desta

resolução.
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– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Cabo Júlio.

Anexe-se ao Projeto de Resolução nº 4/2015,  nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17/2015

Aprova as contas do governador do Estado referentes ao exercício de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Ficam  aprovadas  as  contas  do  governador  do  Estado  referentes  ao

exercício de 2013.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

– Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do

art. 218, § 1º, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.174/2015

Proíbe a utilização de animais em provas, disputas e exibições nas vaquejadas e

em eventos similares, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a utilização de animais em provas, disputas e exibições nas

vaquejadas em eventos similares no âmbito do Estado.

Parágrafo  único  –  O disposto  no  caput  não  se  aplica  às  provas  hípicas  e  aos

desfiles cívicos.

Art. 2º – Considera-se infrator o responsável consignado na licença ou no alvará

que autorizou a realização do evento em que foram executadas as práticas de que

trata o art. 1º, bem como a autoridade, o agente ou servidor que concedeu alvará ou

licença ao referido evento.

Art. 3º – A administração pública, por seu órgão competente, aplicará pena de multa

no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao infrator, que será intimado a fazer

cessar,  de imediato, as práticas de que trata o art.  1º,  sob pena de interdição do

evento.

Parágrafo único – Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.
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Art. 4º – A sanção prevista neste artigo será aplicada sem prejuízo do disposto no

art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seu regulamento.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Fred Costa – Noraldino Júnior.

Justificação:  Os  eventos  chamados  de  rodeios,  vaquejadas  e  espetáculos  afins

estão  difundidos  em  diversos  locais  do  nosso  estado,  porém  não  podemos

permanecer  omissos  em  relação  às  consequências  para  os  animais,  resultantes

dessa chamada diversão.

Por  mais  que  se  afirme  que  os  eventos  não  comprometem  a  integridade  dos

animais,  é  sabido  que,  em  diversas  ocasiões,  touros  e  equinos  têm  suas  patas

quebradas e são sacrificados por não poderem ser mais “utilizados”.

O sofrimento dos animais não fica somente nisso. A tortura começa antes mesmo

do espetáculo. Encurralados, os animais são estimulados de diversas formas para se

enfurecerem. Em seus corpos são atados laços que os apertam cada vez mais à

medida que saltam, levando-os a se debater de dor e não de cócegas, como dizem

os adeptos dessa prática.

Irritados, são soltos numa arena onde os peões e a plateia, tomados por um estado

de loucura momentânea, chegam ao êxtase ao verem o indefeso animal tombado. É

a estúpida vitória do racional contra o chamado irracional.

Outras competições presentes nesses eventos são as que envolvem laços, como

no caso da bulldogging, em que o peão desmonta de seu cavalo, em pleno galope, e

se  atira  sobre  a  cabeça  do animal  em  movimento,  devendo  derrubá-lo  ao  chão,

agarrando-o  pelos  chifres  e  torcendo-lhe  violentamente  o  pescoço,  o  que  pode

ocasionar  ao  animal  deslocamento  de  vértebras,  rupturas  musculares  e  diversas

lesões advindas do impacto recebido em sua coluna vertebral; e da  calf roping, em

que o peão atinge o pescoço do bezerro com um laço e o faz estancar de forma

abrupta, tracionando-o para trás, em sentido contrário ao que corria. O laçador desce

do cavalo e, segurando o bezerro pelas patas, ou até mesmo pela prega cutânea,

ergue-o do solo até a altura de sua cintura para, em seguida, atirá-lo violentamente

ao chão e amarrar três de suas patas juntas. São utilizados bezerros de apenas 40
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dias de vida, já que o animal não pode ultrapassar 120 quilos.

Por se tratar de uma competição em que o tempo é fator primordial, tudo é feito de

maneira  rápida,  grosseira  e  atabalhoada,  aumentando  a  possibilidade  de

traumatismos  que  resultam  em  sequelas  nos  animais,  tais  como rompimento  de

órgãos internos, lesões nos membros, nas costelas e na coluna vertebral, além de

deslocamento de vértebra e de disco intervertebral.

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978, em seu art. 3º, assegura

que nenhum animal será submetido a maus-tratos ou ato de crueldade. O biocídio é

uma  prática  que  deve  ser  fortemente  combatida,  visando  à  construção  de  um

ambiente mais saudável  não somente para o homem, mas para todos os animais

sencientes.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 954/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.175/2015

Proíbe a utilização de animais em provas, disputas e exibições nos rodeios e em

eventos similares no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a utilização de animais em provas, disputas e exibições nos

rodeios e em eventos similares no âmbito do Estado.

Parágrafo  único  –  O disposto  no  caput não se  aplica  às  provas  hípicas  e  aos

desfiles cívicos.

Art. 2º – Considera-se infrator o responsável consignado na licença ou no alvará

que autorizou a realização do evento em que foram executadas as práticas de que

trata o art. 1º, bem como a autoridade, o agente ou servidor que concedeu alvará ou

licença ao referido evento.

Art. 3º – A administração pública, por seu órgão competente, aplicará pena de multa

no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao infrator, que será intimado a fazer

cessar,  de imediato, as práticas de que trata o art.  1º,  sob pena de interdição do

evento.
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Parágrafo único – Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Art. 4º – A sanção prevista neste artigo será aplicada sem prejuízo do disposto no

art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seu regulamento.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Fred Costa – Noraldino Júnior.

Justificação:  Os  eventos  chamados  de  rodeios,  vaquejadas  e  espetáculos  afins

estão  difundidos  em  diversos  locais  do  nosso  estado,  porém  não  podemos

permanecer  omissos  em  relação  às  consequências  para  os  animais,  resultantes

dessa chamada diversão.

Por  mais  que  se  afirme  que  os  eventos  não  comprometem  a  integridade  dos

animais,  é  sabido  que,  em  diversas  ocasiões,  touros  e  equinos  têm  suas  patas

quebradas e são sacrificados por não poderem ser mais “utilizados”.

O sofrimento dos animais não fica somente nisso. A tortura começa antes mesmo

do espetáculo. Encurralados, os animais são estimulados de diversas formas para se

enfurecerem. Em seus corpos são atados laços que os apertam cada vez mais à

medida que saltam, levando-os a se debater de dor e não de cócegas, como dizem

os adeptos dessa prática.

Irritados, são soltos numa arena onde os peões e a plateia, tomados por um estado

de loucura momentânea, chegam ao êxtase ao verem o indefeso animal tombado. É

a estúpida vitória do racional contra o chamado irracional.

Outras competições presentes nesses eventos são as que envolvem laços, como

no caso da bulldogging, em que o peão desmonta de seu cavalo, em pleno galope, e

se  atira  sobre  a  cabeça  do animal  em  movimento,  devendo  derrubá-lo  ao  chão,

agarrando-o  pelos  chifres  e  torcendo-lhe  violentamente  o  pescoço,  o  que  pode

ocasionar  ao  animal  deslocamento  de  vértebras,  rupturas  musculares  e  diversas

lesões advindas do impacto recebido em sua coluna vertebral; e da  calf roping, em

que o peão atinge o pescoço do bezerro com um laço e o faz estancar de forma

abrupta, tracionando-o para trás, em sentido contrário ao que corria. O laçador desce

do cavalo e, segurando o bezerro pelas patas, ou até mesmo pela prega cutânea,

ergue-o do solo até a altura de sua cintura para, em seguida, atirá-lo violentamente
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ao chão e amarrar três de suas patas juntas. São utilizados bezerros de apenas 40

dias de vida, já que o animal não pode ultrapassar 120 quilos.

Por se tratar de uma competição em que o tempo é fator primordial, tudo é feito de

maneira  rápida,  grosseira  e  atabalhoada,  aumentando  a  possibilidade  de

traumatismos  que  resultam  em  sequelas  nos  animais,  tais  como rompimento  de

órgãos internos, lesões nos membros, nas costelas e na coluna vertebral, além de

deslocamento de vértebra e de disco intervertebral.

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978, em seu art. 3º, assegura

que nenhum animal será submetido a maus-tratos ou ato de crueldade. O biocídio é

uma  prática  que  deve  ser  fortemente  combatida,  visando  à  construção  de  um

ambiente mais saudável  não somente para o homem, mas para todos os animais

sencientes.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 954/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.176/2015

Proíbe a utilização de animais em provas, disputas e exibições nas perseguições

seguidas de laçadas e derrubada do animal e em eventos similares no âmbito do

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a utilização de animais em provas, disputas e exibições nas

perseguições seguidas de laçadas e derrubada do animal e em eventos similares, no

âmbito do Estado.

Parágrafo  único  –  O disposto  no caput não  se  aplica  às  provas  hípicas  e  aos

desfiles cívicos.

Art. 2º – Considera-se infrator o responsável consignado na licença ou no alvará

que autorizou a realização do evento em que foram executadas as práticas de que

trata o art. 1º, bem como a autoridade, o agente ou servidor que concedeu alvará ou

licença ao referido evento.

Art. 3º – A administração pública, por seu órgão competente, aplicará pena de multa
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no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ao infrator, que será intimado a fazer

cessar,  de imediato, as práticas de que trata o art.  1º,  sob pena de interdição do

evento.

Parágrafo único – Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Art. 4º – A sanção prevista neste artigo será aplicada sem prejuízo do disposto no

art. 32 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e seu regulamento.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Fred Costa – Noraldino Júnior.

Justificação:  Os  eventos  chamados  de  rodeios,  vaquejadas  e  espetáculos  afins

estão  difundidos  em  diversos  locais  do  nosso  estado,  porém  não  podemos

permanecer  omissos  em  relação  às  consequências  para  os  animais,  resultantes

dessa chamada diversão.

Por  mais  que  se  afirme  que  os  eventos  não  comprometem  a  integridade  dos

animais,  é  sabido  que,  em  diversas  ocasiões,  touros  e  equinos  têm  suas  patas

quebradas e são sacrificados por não poderem ser mais “utilizados”.

O sofrimento dos animais não fica somente nisso. A tortura começa antes mesmo

do espetáculo. Encurralados, os animais são estimulados de diversas formas para se

enfurecerem. Em seus corpos são atados laços que os apertam cada vez mais à

medida que saltam, levando-os a se debater de dor e não de cócegas, como dizem

os adeptos dessa prática.

Irritados, são soltos numa arena onde os peões e a plateia, tomados por um estado

de loucura momentânea, chegam ao êxtase ao verem o indefeso animal tombado. É

a estúpida vitória do racional contra o chamado irracional.

Outras competições presentes nesses eventos são as que envolvem laços, como

no caso da bulldogging, em que o peão desmonta de seu cavalo, em pleno galope, e

se  atira  sobre  a  cabeça  do animal  em  movimento,  devendo  derrubá-lo  ao  chão,

agarrando-o  pelos  chifres  e  torcendo-lhe  violentamente  o  pescoço,  o  que  pode

ocasionar  ao  animal  deslocamento  de  vértebras,  rupturas  musculares  e  diversas

lesões advindas do impacto recebido em sua coluna vertebral; e da  calf roping, em

que o peão atinge o pescoço do bezerro com um laço e o faz estancar de forma
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abrupta, tracionando-o para trás, em sentido contrário ao que corria. O laçador desce

do cavalo e, segurando o bezerro pelas patas, ou até mesmo pela prega cutânea,

ergue-o do solo até a altura de sua cintura para, em seguida, atirá-lo violentamente

ao chão e amarrar três de suas patas juntas. São utilizados bezerros de apenas 40

dias de vida, já que o animal não pode ultrapassar 120 quilos.

Por se tratar de uma competição em que o tempo é fator primordial, tudo é feito de

maneira  rápida,  grosseira  e  atabalhoada,  aumentando  a  possibilidade  de

traumatismos  que  resultam  em  sequelas  nos  animais,  tais  como rompimento  de

órgãos internos, lesões nos membros, nas costelas e na coluna vertebral, além de

deslocamento de vértebra e de disco intervertebral.

A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978, em seu art. 3º, assegura

que nenhum animal será submetido a maus-tratos ou ato de crueldade. O biocídio é

uma  prática  que  deve  ser  fortemente  combatida,  visando  à  construção  de  um

ambiente mais saudável  não somente para o homem, mas para todos os animais

sencientes.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 954/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.177/2015

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Miraí o trecho rodoviário que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho das Rodovias MG-

447, do Km 61,600 ao Km 64,300, e da MG-265, do Km 30,000 ao Km 31,100.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Miraí a área de

que trata o art. 1º.

Art. 3º – O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.

2º.
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Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Roberto Andrade

Justificação: Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa este projeto de lei,

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Miraí o trecho que especifica.

Com efeito,  trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do

Estado, gerenciado pelo DER-MG, constituído pelo trecho da Rodovia MG-447, do

Km 61,600 ao Km 64,300 e MG-265, do Km 30,000 ao Km 31,100.

A importância da doação do referido bem ao Município de Miraí se deve ao fato de

que o referido trecho já integra o perímetro urbano do município, possuindo todas as

características necessária para a instalação de via urbana. Assim, torna-se de suma

importância  que  Miraí  possa  assumir  definitivamente  a  responsabilidade  pela

manutenção e conservação da via pública, para favorecer a autonomia do município

e, sobretudo, para atender aos anseios dos munícipes.

A transferência do referido bem ao município possibilitará a construção de inúmeras

benfeitorias, regularização das construções na faixa de domínio e rapidez em futuras

intervenções na recuperação das vias

Diante do exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para a

aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.178/2015

Cria o sistema estadual de prevenção ao roubo e ao comércio ilegal de bicicletas no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o sistema estadual de prevenção ao roubo e ao comércio ilegal

de bicicletas no Estado, que será desenvolvido através das seguintes ações:

I – estímulo à identificação pelos proprietários das bicicletas;

II – divulgação da importância da identificação;

III – redução do índice de roubos e furtos ocorridos no Estado de Minas Gerais;
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IV – facilitação para a comunicação de roubos e furtos de bicicletas;

V – cadastramento através do uso do certificado de atributo digital ICP-Brasil.

Art. 2º – Os estabelecimentos que comercializam bicicletas farão constar nas notas

fiscais de compra o número de série, de forma a identificar o produto adquirido.

Parágrafo único – A obrigação de que trata o caput deste artigo se aplica também à

pessoa física no ato da venda para terceiros, devendo emitir um recibo onde conste o

número de série e seu CPF como responsável e proprietário.

Art. 3º – A Secretaria de Estado de Segurança, responsável pelo combate a roubos

e furtos, deverá, entre outras atribuições:

I – criar um setor específico para concentrar os registros referentes a delitos que

envolvam bicicletas;

II – publicar mensalmente boletim estatístico dos registros realizados, contendo o

horário e o local com maiores incidências dessas infrações;

III – administrar e manter cadastros de bicicletas roubadas e recuperadas.

Art. 4º – Os registros de ocorrência de roubo ou furto, elaborados pela Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais, passam a ter campo próprio denominado ''Roubos/Furtos

de Bicicleta”.

§  1º  –  Os  registros  de  ocorrência  de  que  trata  o  caput deste  artigo  conterão

informações, sempre que possível, do número de série da bicicleta.

§ 2º – A ausência do número de série não impedirá o registro da ocorrência.

Art. 5º – Para fins do disposto no inciso II do art. 3º desta lei, as informações sobre

o número de ocorrências decorrentes de furto ou roubo de bicicletas constarão no

banco de dados divulgado regularmente.

Art. 6º – O órgão de que trata o art. 3º manterá um cadastro de bicicletas roubadas

contendo o maior número de informação que possa identificar o equipamento.

Art. 7º – Fica criado o Cadastro Estadual de Bicicletas Recuperadas no Estado de

Minas Gerais.

§ 1º – O cadastro de que trata o caput deste artigo conterá o número de série, fotos

e qualquer outro ponto de identificação das bicicletas recuperadas.

§ 2º – O órgão de que trata o art. 3ºdesta lei ficará responsável pela administração

do cadastro.
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§ 3º – O Cadastro Estadual de Bicicletas Recuperadas será de acesso público, por

meio de sítio eletrônico, e será atualizado com frequência mínima de um mês.

Art. 8º – Será criada uma campanha publicitária permanente, contendo entre outros,

os seguintes pontos:

I – importância de o proprietário manter em seu poder nota fiscal com número de

série da bicicleta;

II – importância da colocação de pontos de identificação exclusiva;

III – importância do registro de ocorrência para criação dos dados estatísticos de

que trata esta lei.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: As bicicletas são meios de transporte eficientes e menos poluentes. A

cada dia a população se conscientiza mais a respeito e há um estímulo por parte do

Estado de Minas Gerais para o uso cada vez maior das bicicletas para a locomoção

dos indivíduos, quer seja para o trabalho, quer seja para atividades rotineiras. Com a

popularização de seu uso, há uma tendência de que os furtos de bicicletas aumentem

consideravelmente no Estado.

Em  matéria  veiculada  pelos  meios  de  comunicação,  foi  relatada  a  grande

dificuldade  para  as  vítimas  de  roubo  ou  furto  recuperarem  suas  bicicletas.  Foi

destacado pelo proprietário do veículo a dificuldade de identificação das bicicletas,

uma vez que não é obrigatório a inserção do número de série nas notas fiscais.

Este projeto de lei tem por objetivo viabilizar não só a identificação, mas facilitar

também os registros de furto e roubo e a recuperação da bicicleta pelo proprietário.

A fim de apurar, por meio de estatística, o número real de furtos ou roubos para a

adequação de políticas de segurança no combate a esse tipo de delito, é preciso que

os registros de ocorrência da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que tratam de

furto  ou  roubo  de  bicicleta,  passem  a  ter  campo  denominado  “Roubo/Furto  de

Bicicleta”. Importante ressaltar que o mapeamento estatístico de ocorrências policiais

relativas ao roubo ou furto de bicicletas é fundamental, já que hoje esse tipo de delito
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é classificado como furto  ou  roubo transeunte.  Assim,  permitirá  a  localização das

áreas com maior índice do delito.

Diante do exposto, entendemos que qualquer medida para estimular o uso desse

transporte tão benéfico à saúde e ao meio ambiente é salutar, principalmente quando

vem acompanhado da preocupação com a segurança dos cidadãos mineiros.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 110/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.179/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 235/2011)

Estabelece condições para o comércio varejista e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – Os estabelecimentos comerciais  de venda direta  ao  consumidor  ficam

obrigados a divulgar, em local de fácil acesso e em páginas na internet, relação de

todos os seus bens disponíveis para venda, contendo informações atualizadas sobre

marca, preço e peso do produto.

§ 1º – As listas publicadas na internet deverão estar em páginas próprias de cada

estabelecimento, demonstrando com linguagem clara e compreensiva serem páginas

oficiais dedicadas à publicação das informações e tomadas de preços.

§ 2º – Quando houver mais de uma unidade do mesmo estabelecimento comercial

na cidade, a página do referido estabelecimento deverá conter listas próprias para

cada uma das unidades, organizadas de maneira a facilitar a navegação entre listas e

as decorrentes comparações de preços.

Art. 2º – Fica limitado ao máximo de quinze minutos o tempo de espera do cliente

para o pagamento de suas compras.

Art. 3º – O não cumprimento desta lei implicará multa de 1.000 Ufirs (mil Unidades

Fiscais de Referência) a 10.000 (dez mil) Ufirs, aplicáveis a cada autuação.

Art. 4º – As disposições desta lei  não se aplicam a estabelecimentos comerciais

classificados como pequenas empresas e microempresas.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará esta lei em até sessenta dias.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Os arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor determinam

“a  informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços,  com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem  como sobre  os  riscos  que  apresentem”  e  que  “a  oferta  e  apresentação  de

produtos  ou  serviços  devem  assegurar  informações  corretas,  claras,  precisas,

ostensivas  e  em  língua  portuguesa  sobre  suas  características,  qualidades,

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros

dados,  bem  como  sobre  os  riscos  que  apresentam  à  saúde  e  segurança  dos

consumidores”. Dessa forma, a grande quantidade de produtos disponíveis hoje em

nosso  país,  assim  como a  enorme  variedade  de  estabelecimentos  comerciais  já

existentes  em  nosso  Estado,  fazem  com  que  sejam  necessários  métodos  mais

eficientes  para  a  devida  informação  do  consumidor,  mantendo  o  atendimento  ao

comprador adequado e claro.

– 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 2.180/2015

Acrescenta o art. 13-A à Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe a

Política Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, fica acrescida do seguinte

art. 13-A:

“Art. 13-A – Fica instituído o Selo Entidade Especial, a ser concedido às entidades

que se destacarem no atendimento à pessoa com deficiência.

Parágrafo  único  –  O  selo  será  conferido  pelo  governador  do  Estado  e  será

administrado  pelo  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  a

quem compete dispor sobre os destinatários e os critérios para avalizar a qualidade
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dos serviços prestados pelas entidades de atendimento às pessoas com deficiência,

observado o disposto em regulamento.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Fred Costa – Anselmo José Domingos.

Justificação: Este projeto de lei visa implantar o Selo Entidade Especial, destinado

às entidades de atendimento no Estado a pessoas com deficiência.

Destaque-se que uma das políticas do governo federal, atualmente, é a promoção

dos direitos da pessoa com deficiência, sobretudo o de atendimento adequado em

instituições  socioeducativas  e  programas  de  inserção  social,  bem  como  o  de

prestação de apoio e instrução àqueles que por ela são responsáveis.

Destarte, necessária se faz a apuração da qualificação das instituições por meio de

fiscalização e certificação de que prestam atendimento adequado às pessoas com

deficiência,  possuem  profissionais  habilitados  para  isso  e  oferecem  tratamento

humano, respeitoso e condizente com as limitações das pessoas que as frequentam.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres pares.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.380/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.181/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa Rosa,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Santa Rosa, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Santa  Rosa,  com sede no

Município  de  Uberlândia,  tem  por  finalidade  de  trabalhar  e  lutar  em  defesa  dos

direitos, interesses e de melhor qualidade de vida dos moradores, dos proprietários e
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de todas as pessoas que exercem cotidianamente algum tipo de atividade econômica

nos Bairros Santa Rosa e Liberdade.

Diante da importância das ações realizadas pela referida entidade, contamos com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de

utilidade pública estadual.

– 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 2.182/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 2.816/2012)

Revoga dispositivo da Lei nº 19.988, de 29 de dezembro de 2011, que altera a Lei

nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica revogado o art. 6º da Lei nº 19.988, de 29 de dezembro de 2011, que

altera a 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.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Elismar Prado

Justificação: Foi publicada em 29/12/2011, no jornal Minas Gerais, a Lei nº 19.988,

de 2011, que altera a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre

a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A publicação da referida lei tem causado controvérsia, uma vez que a administração

pública exige que sejam pagos até os impostos não vencidos para que seja efetuada

transferência de propriedade. Senão vejamos:

“Art. 14 – (...)

Parágrafo único – Os atos de registro de transferência de veículo somente se darão

após o pagamento do imposto, das multas e dos juros devidos”.

De acordo com a redação do parágrafo único do artigo supracitado, a transferência

se dará após o pagamento do imposto, das multas e dos juros devidos. O termo
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“devidos”  possibilita dupla interpretação,  causando confusão entre a administração

pública e o contribuinte, razão pela qual precisa ser revogado o referido dispositivo.

O  termo  “devidos”  é  interpretado  pela  administração  pública  como  todos  os

encargos do veículo, mesmo que ainda não vencidos, ou seja, aqueles referentes à

propriedade do veículo automotor.

Até a publicação da Lei nº 19.988, de 2011, era possível realizar a transferência do

veículo automotor que estivesse com os débitos pagos em dia, respeitado o direito de

parcelamento do contribuinte, o que se mostra plenamente razoável. Ora, o Estado

não pode cobrar um imposto que ainda não esteja vencido. Assim, o art. 6º precisa

ser revogado de forma a não prejudicar o direito de parcelamento do contribuinte.

Exigir que o contribuinte efetue o pagamento das parcelas que ainda estão para

vencer é uma medida contrária à legislação vigente.

A administração pública, no uso do poder que lhe é conferido pela Constituição,

deve observar a legalidade e a legitimidade, respeitados os princípios administrativos

expressos e reconhecidos. No caso em tela, exigir o pagamento do tributo que não

esteja  vencido  ofende  os  preceitos  legais,  vale  dizer,  o  princípio  da  legalidade.

Destarte,  a cobrança de imposto que ainda está para vencer  configura prática de

abuso de poder e precisa ser extinta.

É preciso destacar ainda que a cobrança antecipada do tributo fere o princípio da

isonomia tributária,  ao tratar os iguais de forma desigual.  Não há no ordenamento

jurídico previsão legal que justifique o tratamento desigual dado pela Lei nº 19.988, de

29/12/2011,  uma  vez  que  o  proprietário  do  veículo  automotor  fica  obrigado  ao

pagamento integral do imposto, das multas e dos juros devidos, a fim de que seja

autorizada a transferência  do veículo,  não restando observada a possibilidade de

parcelamento do imposto.

Vale lembrar que o fato gerador do imposto é a propriedade do veículo automotor. A

Secretaria de Estado de Fazenda divulga em seu endereço eletrônico a escala de

vencimento do IPVA, bem como informa a possibilidade de parcelamento do valor

devido em até três vezes, com escalonamento das datas de pagamento de acordo

com os algarismos da placa, além do benefício de desconto quando o imposto é pago

à vista.
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Ora,  como  pode  ser  aprovada  lei  que  desrespeita  um  direito  do  contribuinte

mineiro?

Com a entrada em vigor da Lei nº 19.988, de 2011, para ocorrer a transferência do

veículo, mesmo que o contribuinte esteja em dia com o imposto devido nos exercícios

anteriores, o tributo deve ser pago previamente e de uma única vez, o que fere as

prerrogativas do  Decreto  nº  43.709,  de 23/12/2003,  que prevê o pagamento com

desconto ou parcelamento em até três vezes a partir de determinada data com base

no algarismo final da placa.

Insta  salientar  que,  se  a  transferência  só  pode  ocorrer  com  o  pagamento  dos

impostos e a data de pagamento não foi atingida, presume-se que, antes da data final

de pagamento, não será necessária a antecipação do pagamento.

Diante  dos  argumentos  expostos  acima,  é  clara  a  presença  de  ilegalidade  na

cobrança antecipada.  Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação

deste  projeto  de  lei  a  fim  de  garantir  que  todos  os  contribuintes  mineiros  sejam

tratados de forma isonômica.

– 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 2.183/2015

Declara de utilidade pública a Rede de Mulheres de Luta – Remul –, com sede no

Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Rede de Mulheres de Luta – Remul –,

com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A Rede de Mulheres de Luta promove ações de acompanhamento de

mães solteiras, viúvas e seus familiares, bem como atua na promoção dos direitos da

pessoa idosa, da mãe e da criança, podendo, para tanto, criar institutos educacionais,

lares e centros de formação para crianças e adolescentes.

Diante da importância das ações realizadas pela entidade, contamos com o apoio
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dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de

utilidade pública estadual.

– 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 2.184/2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Alpinópolis  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 Alpinópolis

imóvel de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), situado na Rodovia MG-

28, denominado Represa, hoje Chácara Primavera, conforme Registro nº 6.513, Livro

2-B/2-Q, fls. 219 vº/13, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alpinópolis.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de

casas populares pelo município, nos termos da lei municipal referente ao programa

social que trata da política habitacional para famílias de baixa renda.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Cássio Soares

Justificação:  É  essencial  para  a  política  habitacional  do  município  a  doação do

referido imóvel, com área de 2.500 m², destinado à construção de casas populares

para famílias de baixa renda.

Tendo  em  vista  o  relevante  interesse  público  envolvido,  apresentamos  esta

proposição e contamos com o apoio dos nobres pares 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 2.185/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Assistência  aos  Dependentes

Químicos e Suas Famílias – Assad –, com sede no Município de Miraí.



1760
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Assistência  aos

Dependentes Químicos e Suas Famílias – Assad –, com sede no Município de Miraí.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação:  A Associação  de  Assistência  aos  Dependentes  Químicos  e  Suas

Famílias,  com  sede  em  Miraí,  foi  fundada  em  18/6/2013  com  o  fim  promover  a

prevenção de uso de drogas, recuperação de dependentes e assistência às famílias

que têm problemas com drogas ou estão correndo o risco de ter.

Em novembro de 2013 passou a promover escolinha de futebol  para crianças e

adolescentes no campo de futebol do Bairro Jacaré, localizado próximo à região de

maior uso de drogas na cidade, com o objetivo de reduzir os fatores de risco ao uso

de drogas. O trabalho foi bem-sucedido e hoje é realizado pela Assad nos estádios de

futebol José Baldine e Paulo Silveira Barbosa.

A Assad  orienta  famílias  e  encaminha  dependentes  químicos  para  tratamento.

Recentemente o município cedeu para a Assad uma área rural de 9.000m2, a nove

quilômetros da cidade de Mirai.  Nas adjacências da área funcionam um posto de

saúde e um campo de futebol.

O trabalho da Assad foi reconhecido como de utilidade pública municipal  e está

inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Mirai.

Por todo o exposto, solicito aos nobres pares que a Assad seja considerada, por

meio da aprovação desta proposição, de utilidade pública estadual.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.186/2015

Cria  o  Sistema Estadual  de  Prevenção  ao  Roubo,  Furto  e  Comércio  Ilegal  de

Bicicletas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criado o Sistema Estadual de Prevenção ao Roubo, Furto e Comércio

Ilegal de Bicicletas.
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Parágrafo único – O sistema de que trata o  caput deste artigo será desenvolvido

através das seguintes ações:

I – estímulo à identificação pelos proprietários das bicicletas;

II – divulgação da importância da identificação;

III – redução do índice de roubos e furtos ocorridos no Estado;

IV – facilitação para a comunicação de roubos e furtos de bicicletas.

Art.  2º – A Secretaria de Estado de Defesa Social,  responsável  pelo combate a

roubos e furtos, deverá, entre outras atribuições:

I – criar um setor específico para concentrar os registros referentes a delitos que

envolvam bicicletas;

II – publicar, mensalmente, boletim estatístico dos registros realizados, contendo o

horário e o local com maiores incidências dessas infrações;

III – administrar e manter cadastros de bicicletas roubadas e recuperadas.

Art. 3º – Os registros de ocorrência de roubo ou furto elaborados pela Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais passam a ter campo próprio denominado “Roubo/Furto de

Bicicleta”.

§ 1º – Os registros de ocorrência de que trata o  caput deste artigo devem conter

informação, sempre que possível, do número de série da bicicleta.

§ 2º – A ausência do número de série não impedirá o registro da ocorrência.

Art. 4º – Para os fins do disposto no inciso II, do art. 2º desta lei, as informações

sobre o número de ocorrências decorrentes de furto ou roubo de bicicletas deverão

constar  no banco de dados divulgado regularmente pela Secretaria  de Estado de

Defesa Social.

Art. 5º – O órgão de que trata o art. 2º manterá um cadastro das bicicletas roubadas

contendo as informações que possam identificar o equipamento.

Art. 6º – Fica criado o Cadastro Estadual de Bicicletas Recuperadas.

§ 1º – O cadastro de que trata o caput deste artigo conterá o número de série, fotos

e qualquer outro ponto de identificação das bicicletas recuperadas.

§ 2º – O órgão de que trata o art. 2º desta lei ficará responsável pela administração

do cadastro.

§ 3º – O cadastro de que trata o  caput será de acesso público, através de sítio

eletrônico, e deverá ser atualizado com frequência mínima de um mês.
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Art.  7º  –  Deverá  ser  criada uma campanha  publicitária  permanente  abordando,

entre outros, os seguintes pontos:

I – importância de o proprietário manter em seu poder nota fiscal com número de

série da bicicleta;

II – importância da colocação de pontos de identificação exclusiva;

III – importância do registro de ocorrência para criação dos dados estatísticos de

que trata esta lei.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo

Justificação: As bicicletas são meios de transporte eficiente e menos poluente. A

cada dia a população se conscientiza e há um estímulo por parte do Estado para uso

cada vez maior das bicicletas para a locomoção dos indivíduos, tanto para o trabalho

quanto para atividades rotineiras. Com a popularização do uso, há uma tendência de

que  os  furtos  e  roubos  de  bicicletas  aumentem  consideravelmente  no  Estado.  A

imprensa vem informando sobre a dificuldade que as vítimas de roubo ou furto têm de

recuperar suas bicicletas.

Este projeto tem por objetivo facilitar os registros de furto e roubo e a recuperação

da bicicleta pelo proprietário. A fim de apurar, por meio de estatísticas, o número real

de furtos ou roubos para a adequação de políticas de segurança no combate a esse

tipo de delito, é preciso que os registros de ocorrência da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais passem a ter um campo denominado “Roubo/Furto de Bicicleta”.

Importante  ainda  frisar  que  o  mapeamento  estatístico  de  ocorrências  policiais

relativas ao roubo ou furto de bicicletas é fundamental, já que hoje esse tipo de delito

é classificado como furto ou roubo a transeunte. Assim, permitirá a localização das

áreas com maior índice do delito.  Diante da importância e do alcance da matéria,

espero poder contar com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste

projeto de lei.

– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 110/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.187/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Gestores do Destino Adequado de

Resíduos Sólidos, 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 dos Gestores do Destino

Adequado de Resíduos Sólidos, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

dos Gestores do Destino Adequado de Resíduos Sólidos, com sede no Município de

Belo Horizonte, sociedade civil, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, em

pleno funcionamento desde sua fundação.

A entidade tem como finalidades a defesa, a preservação e a conservação do meio

ambiente, bem como a promoção do desenvolvimento sustentável, com transporte,

recebimento,  triagem,  armazenagem  e  destinação  mais  adequada  de  resíduos

sólidos, em especial pneumáticos descartados, e a venda de produtos reutilizáveis e

recicláveis.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos

constantes na Lei 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 de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.188/2015

Declara de utilidade pública a Associação Montes Claros Futebol Clube, com sede

no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Montes Claros Futebol

Clube, com sede no Município de Montes Claros.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Adalclever Lopes

Justificação: A presente proposição tem como objetivo incentivar a continuidade dos

trabalhos realizados pela referida associação que, através de atividades desportivas,

culturais  e  cívicas,  tem  criado  oportunidades  de  educação  física,  em  todos  os

esportes amadores e também profissionais, através do futebol.

– 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 2.189/2015

Declara de utilidade pública a Associação Carmense para a Promoção Humana,

com sede no Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Carmense  para  a

Promoção Humana, com sede no Município de Carmo da Mata.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Carmense para a Promoção Humana, entidade civil de direito privado, de

natureza  filantrópica,  sem fins  lucrativos,  que tem como finalidade  a  proteção da

saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice, através do combate ao

alcoolismo, às drogas e a toda e qualquer dependência química; o combate à fome e

a pobreza; a reabilitação das pessoas com deficiência; a divulgação da cultura e do

esporte e a proteção do meio ambiente.

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.

A entidade funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta
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de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que

exercem, conforme consta em atestado.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.190/2015

Dá  denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MG-10  que  liga  o  Município  de  Belo

Horizonte ao de Jaboticatubas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominado Rodovia Raimundo Soares Marques o trecho da Rodovia

MG-10 que liga o Município de Belo Horizonte ao de Jaboticatubas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

João Alberto

Justificação: O saudoso Raimundo Soares Marques, nascido em 30 de dezembro

de 1914,  era filho de Cecília  Marques de Araújo e Henrique Soares Gouvêa.  Foi

casado com Nair Soares Torres e tiveram oito filhos: Ademar Soares, Henrique José

Soares, Edmundo Soares, Rimundo Soares, Ediones Soares, Aderbal Soares, Nair

Soares Perdigão e Lourdes Soares Vicente Moreira.

Homem de muita iniciativa e dedicação às causas da comunidade, o Sr. Raimundo

reuniu-se com outros senhores da comunidade e resolveram pagar uma professora

para lecionar  para a 4ª série.  Na época só havia uma escola combinada em Vila

Almeida, com aulas até a 3ª série, o que obrigava os alunos a se deslocarem para o

centro de Jaboticatubas, enfrentando grandes dificuldades com o transporte.

Foi um dos fundadores do Ideal Esporte Clube, time do coração do Distrito de São

José do Almeida. Participou ativamente na construção da Igreja de São José e atuou

como Juiz de Paz na comunidade. Sua vida foi marcada pela luta constante para o

desenvolvimento do distrito. Amava sua terra natal, onde viveu até os 87 anos.

Em vista do exposto, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação

deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.191/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Belo Horizonte 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 Belo Horizonte

imóvel  com  área  de  7.357,40m2  (sete  mil  trezentos  e  cinquenta  e  sete  vírgula

quarenta metros quadrados), parte integrante do imóvel de área total de 25.803,38m2

(vinte e cinco mil oitocentos e três vírgula trinta e oito metros quadrados), situado no

Município de Belo Horizonte, registrado sob o nº 18, do Livro 3-Auxiliar, folha 13, no

Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção do

centro administrativo do Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de dez 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 – Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Adalclever Lopes – Agostinho Patrus Filho – Tiago Ulisses.

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno com

área de 7.357,40m2 ao Município  de Belo  Horizonte,  a  fim de que possa ali  ser

edificado o centro administrativo do Poder Executivo Municipal.

A referida obra abrigará órgãos e entidades da administração pública municipal,

centralizando todas as atividades do poder público, o que representará um avanço

não só do ponto logístico-administrativo, como também de economia para os cofres

públicos municipais.

Sabe-se  que  diversos  desses  órgãos  e  serviços  funcionam  hoje  dispersos  em

vários edifícios da cidade, em sua grande maioria alugados e não preparados para o

recebimento das instalações e atividades que hoje desenvolvem, o que leva a uma
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precariedade  dos  serviços  prestados,  tanto  pela  demanda  física,  quanto  pela

demanda de atendimento ao público em geral.

Some-se  a  isso  que  a  falta  de  proximidade  física  dos  entes  dificulta  o

funcionamento dos órgãos, por vezes retardando a prestação eficiente dos serviços

públicos, além de levar à consequente elevação dos custos operacionais.

Não é demais dizer que a construção do centro administrativo não só representará

ganho de produtividade e  economia,  como também  corresponderá  a uma melhor

prestação de serviços à população belo-horizontina,  o que nos leva a crer  que a

presente doação atenderá a função social da propriedade, prevista nas Constituições

Federal e Estadual, bem como representará um incentivo à economia local.

Por fim, cumpre esclarecer que a doação de imóveis públicos não encontra óbice

quando a destinação é outro órgão público, sendo esse o caso.

Diante dessa situação é que esperamos a aprovação deste projeto pelos nossos

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 2.192/2015

Dispõe sobre a proibição da pulverização aérea de agrotóxico em todo o território

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a pulverização aérea de agrotóxico em todo o território do

Estado.

Art. 2º – Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Rogério Correia

Justificação: O uso de agrotóxicos constitui  um fator que gera impactos ao meio

ambiente e à saúde das pessoas. Existe vasta literatura científica comprovando que

esses produtos causam danos e desequilíbrios  ecológicos.  Porém, a pulverização

aérea, realizada por meio de aviões, é ainda mais perversa para a sociedade.

Dados  de  pesquisas  e  da  subcomissão  que  tratou  do  tema  na  Câmara  dos
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Deputados indicam que cerca de 70% do agrotóxico aplicado por avião não atinge o

alvo, ou seja, o produto vai atingir vizinhos: outros agricultores e plantações, casas,

escolas,  hospitais,  reservas  ecológicas  e  mananciais  de  água que  abastecem  as

cidades. É a chamada deriva, que contamina solos, rios e não respeita cercas nem

fronteiras.

A pulverização aplicada por avião se constitui  em um problema sério em muitas

regiões. Maior ainda nas regiões com extensas áreas agrícolas com predomínio de

monocultivos, como de soja, milho, trigo e outros.

Os agricultores que procuram usar moderadamente e os que não usam agrotóxicos,

caso  dos  que  produzem  em  sistemas  agroecológicos  e  orgânicos,  são  muito

prejudicados pela pulverização por via aérea.

Além de ser extremamente danosa e impactante, também é uma ação autoritária,

pois não respeita a escolha de quem fez a opção de fazer uma agricultura livre de

venenos e uma produção de alimentos saudáveis.

Diante desse quadro, ouvindo relatos de casos de contaminação e desrespeito com

comunidades  rurais,  meio  ambiente  e  saúde  da população  é  que  tomamos  essa

iniciativa. Nosso objetivo é proteger a vida em primeiro lugar e, pelo menos, diminuir o

uso de agrotóxicos.

Todos sabem que os agrotóxicos matam ou causam complicações à saúde humana

que muitas vezes vão se manifestar somente após alguns anos, gerando perdas e

sofrimentos para as famílias,  bem como gastos para o sistema pública de saúde.

Portanto, defendemos que é preciso prevenir e proteger.

Precisamos somar esforços para tirar do Brasil esse título de campeão de consumo

de  agrotóxicos  e  cumprir  com  nossa  missão  maior  de  preservar  o  interesse  da

população  mineira.  Quando  interesses  econômicos  particulares  e  de  setores

empresariais  entram  em  conflito  com  interesses  da  maioria,  devem  prevalecer

interesses coletivos.

Por  essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de

nosso projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.193/2015

Altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do

Estado de Minas Gerais – Fhidro –, criado pela Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de

1999, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescido ao art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, o seguinte § 9º:

“Art. 5º – (…)

§  9º  –  Poderão  ser  aplicados  recursos  não  reembolsáveis  do  Fhidro  para  a

elaboração  e  implantação  de  projetos  ou  sistemas  de  aproveitamento  de  águas

pluviais ou de reúso de águas residuárias, preferencialmente em órgãos ou entidades

de  municípios  mineiros  da  área  da  Superintendência  do  Desenvolvimento  do

Nordeste – Sudene.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Gil Pereira

Justificação: A escassez hídrica, aliada à pressão sofrida pelas águas em nosso

Estado, impõe a adoção de medidas que visem garantir a preservação e a melhoria

dos  recursos  hídricos.  Nessa  perspectiva,  o  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais –

Fhidro –, busca dar suporte financeiro a projetos que visem à racionalização do uso e

à melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos, ao

controle da erosão do solo e à implantação dos instrumentos de gestão de recursos

hídricos, entre outros.

A captação e o reúso de águas pluviais se encaixa no rol de iniciativas que devem

ser incentivadas e que, de forma simples, contribuem para a melhoria dos recursos

hídricos, especialmente no que diz respeito ao seu aspecto quantitativo. Iniciativas

como  essa  já  foram  adotadas  em  outros  estados  da  Federação,  a  exemplo  do

Decreto nº  61.180,  de 2015,  que criou, no Estado de São Paulo,  o Programa de

Fomento ao Uso Racional das Águas.

No entanto,  sabe-se que muitos  municípios não possuem recursos humanos ou
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condições financeiras de elaborar e implantar projetos como esses. Sabe-se, ainda,

que  tanto  a  carência  de  recursos  financeiros  e  técnicos,  quanto  a  carência  de

recursos hídricos, são mais evidentes e sentidas nos municípios localizados na área

da Sudene em Minas Gerais.

Diante  do  exposto,  propomos  esta  medida  como forma de auxiliar  esses  entes

federados na conservação das águas,  mediante a  possibilidade de concessão de

recursos do Fhidro para elaboração e implantação de projetos de captação e reúso

de água na modalidade não reembolsável.

–  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.194/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de lâmpadas LED – Diodo Emissor de

Luz – nas edificações dos órgãos ou entidades da administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Nas  edificações  construídas,  direta  ou  indiretamente,  por  órgãos  ou

entidades da administração pública estadual, a partir da data de publicação desta lei,

deverão ser utilizadas, preferencialmente, lâmpadas LED – Diodo Emissor de Luz –,

exceto  nos  casos  em  que  razões  de  ordem  técnica,  administrativa  ou  financeira

recomendem a utilização de outro sistema de iluminação.

Art. 2º – As determinações desta lei serão observadas:

I  –  nas  novas  construções,  nos  projetos  de  arquitetura  e  engenharia  que  se

encontrem em elaboração ou em execução;

II – nas reformas e obras de conservação dos edifícios ou de sua parte elétrica.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A tecnologia LED produz iluminação a partir de diodos semicondutores.

Quando energizados,  esses diodos  emitem luz monocromática  pelo  fenômeno de

eletroluminescência, por interações energéticas dos elétrons dos semicondutores.

Estudos  científicos  recentes  demonstram  diversas  vantagens  da  utilização  das
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lâmpadas LED na iluminação pública. Dentre esses, citam-se: LEDs para Iluminação

Pública, de Novick e Martinez (2010); Iluminação Pública, de Schulz Neto (2010); e

Substituição de Lâmpadas Comuns de Iluminação Pública por um sistema de LEDs

no Câmpus da Unicamp, de Carvalho, Carvalho e Antognoli, na Revista Ciências do

Ambiente On-Line (2010).

Apesar  de  seu  custo  ser  geralmente  maior  do  que  o  das  outras  lâmpadas

incandescentes ou  fluorescentes,  as  lâmpadas LED apresentam uma durabilidade

maior: possuem vida média de 50 mil horas de uso, o que permite aproximadamente

12 anos de vida útil, em torno do dobro das lâmpadas tradicionais (de mercúrio, vapor

metálico ou vapor de sódio). Além disso, possuem um gasto de energia elétrica de

75%  a  80%  menor  que  as  lâmpadas  convencionais.  Os  baixos  dispêndios  com

manutenção são significativos para o cálculo do custo-benefício da lâmpada LED,

haja  vista  que  o  gasto  das  companhias  de  iluminação  com  a  troca  e  reparo  de

lâmpadas é mais caro do que a própria lâmpada. Como são instaladas fileiras de

pequenos LEDs em cada lâmpada, a queima de um LED não ocasiona um efeito

significativo sobre a iluminação total.

As lâmpadas LED apresentam iluminação mais eficiente por emitirem um fluxo de

luz diretamente direcionado, o que evita a perda de energia na forma de calor oriundo

da reflexão na luminária e nos vidros das lâmpadas convencionais. A tecnologia LED

também permite  projetos  de iluminação dinâmica,  em que a intensidade de luz é

controlada remotamente por meio de diminuição ou aumento na tensão elétrica.

Ademais, essas lâmpadas apresentam maior segurança, por operarem com baixa

tensão, reduzindo os riscos de acidentes e fatalidades nas atividades de instalação e

manutenção.  E,  por  não  emitirem  luz  ultravioleta,  são  mais  saudáveis,  por  não

contribuírem para o aumento na incidência de câncer. Nas lâmpadas tradicionais, a

iluminação ultravioleta e a geração de calor são responsáveis pela atração de insetos,

o  que,  além  de  degradar  a  qualidade  da  iluminação  e  causar  desconforto  à

população, também ocasiona impactos ambientais sobre a entomofauna e sua cadeia

trófica. Além disso, o fato de as lâmpadas LED não utilizarem materiais tóxicos (como

mercúrio  e  ácido  fluorídrico)  ou  gases  que  incrementem  o  efeito  estufa  também

contribui  para que sua ecoeficiência seja potencialmente mais  elevada que a das

lâmpadas convencionais.
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A iluminação  com  lâmpadas  LED  já  foi  implantada  em  diversas  cidades.  Por

exemplo, cita-se Ede (Holanda), Ann Arbor (EUA), Raleigh (EUA), Nova Iorque (EUA),

Toronto  (Canadá),  Londres  (Inglaterra),  Pequim  (China)  e  Tóquio  (Japão).  Em

Copacabana,  no  Rio  de  Janeiro,  a  iluminação  pública  com  LEDs  é  utilizada  em

quiosques turísticos e em semáforos. Em Belo Horizonte, a Prefeitura utiliza os LEDs

em alguns semáforos, e a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig – tem

realizado testes preliminares na iluminação da Lagoa da Pampulha e nos estádios

Mineirão e Mineirinho.

As  considerações  acima  expendidas  demonstram  os  diversos  benefícios  da

transição para a tecnologia LED. Também acenam como uma propensão cada vez

maior  para os  sistemas de iluminação  pública  em todo o  mundo.  Seguindo essa

tendência, diversas empresas têm investido em pesquisas para a produção de diodos

mais  eficientes  sob  os  aspectos  energéticos,  econômicos,  arquitetônicos  e

ambientais.

Este projeto de lei visa obrigar a utilização de lâmpadas LED nas edificações do

Estado. Além do aspecto econômico, é preciso considerar que, com essa energia, os

prédios  podem até  se  tornar  autossustentáveis.  Com isso,  pretende-se diminuir  o

consumo de energia elétrica, com menor  impacto ambiental,  possibilitando grande

economia para os cofres públicos.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.195/2015

Dispõe sobre o exercício da profissão de podólogo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – É assegurado, no Estado, o exercício da podologia.

Art.  2º – É de competência do podólogo o exercício das seguintes atividades e

funções, conforme inserido na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO –, do

Ministério do Trabalho e Emprego:

I – prognosticar e tratar as podopatias superficiais dos pés e deformidades podais;
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II – tratar das podopatias com afecções e infecções, alinhamento da lâmina ungueal

– onicoectomia –, efetuar curativos e atender emergências;

III  –  ouvir  e  orientar  pacientes  sobre  medidas  preventivas,  bem  como fornecer

explicação técnica sobre procedimentos;

IV – responsabilizar-se tecnicamente por consultórios, clínicas, estabelecimentos e

hospitais com ambulatório de podologia, podendo promover vendas de insumos de

uso podológico;

V – empreender atividades educativas e orientações na esfera pública e privada,

promovendo a melhora podológica da população;

VI – emitir pareceres técnicos dentro de sua área de atuação.

Art. 3º – São condições para o exercício da profissão de podólogo:

I – ser portador de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

II – possuir diploma de habilitação profissional expedido por escolas que ministram

cursos  técnicos  e  de  graduação  em  podologia,  conforme  orientação  da  Lei  de

Diretrizes e Bases vigente.

Art. 4º – São deveres do podólogo:

I – trabalhar sob as diretrizes da biossegurança, higienizar o local de trabalho, usar

equipamento de proteção individual – EPI –, esterilizar o instrumental, acondicionar

instrumentos  cortantes  para  descarte,  acondicionar  lixo  contaminado  para

incineração;

II – demonstrar competências pessoais:  trabalhar com ética, cuidar da higiene e

aparência  pessoal,  saber  manipular  materiais,  produtos químicos e  medicamentos

para uso no atendimento dos pacientes e atualizar-se profissionalmente.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Douglas Melo

Justificação: Este projeto de lei visa assegurar o exercício da profissão de podólogo

no Estado, tendo em vista os relevantes serviços prestados por essa categoria que

atua de forma a melhorar as condições dos os pés das pessoas que necessitam de

tratamentos, principalmente os diabéticos e as pessoas com podopatias. O podólogo
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também  é  responsável  técnico  por  consultórios  podológicos,  estabelecimentos

comerciais de podologia e distribuidoras de insumos podológicos e afins.

Hoje, encontra-se no espaço acadêmico a graduação em podologia, que objetiva

proporcionar conhecimentos científicos que englobam a anatomia, a fisiologia, além

da excelência na ciência dos cuidados com pés de pessoas com elevação da glicose

no  sangue,  podogeriatria,  podologia  esportiva,  quiropodologia,  bem  como  toda  a

gama de técnicas da clínica podológica.

Vale ressaltar  que este projeto de lei  não pretende regulamentar a profissão de

podólogo,  criar  condições  para  o  seu  exercício  ou  até  mesmo alterar  legislação

trabalhista, mas visa assegurar o seu pleno exercício no Estado de Minas Gerais,

tendo em vista que a profissão encontra-se inserida na Classificação Brasileira de

Ocupações do Ministério do Trabalho – CBOT.

Os artigos 2º, 3º e 4º estabelecem as competências, condições e obrigações do

profissional; não foram criados ou inovados para a regulamentação da atividade. Tal

descritivo consta na normativa regularmente expedida pelo Ministério do Trabalho.

No  que  se  refere  à  regulamentação  profissional,  competência  da  União,  fora

apresentado à Câmara dos Deputados projeto de lei que dispõe sobre o exercício da

função  de  podólogo,  que  ainda  está  em  tramitação.  Independentemente  da

tramitação do Projeto de Lei Federal de nº 6.042/2005, a aprovação deste projeto não

traria nenhuma inovação à regulamentação da profissão, mas, sim, possibilitaria que

os profissionais que já laboram na área o façam com reconhecimento estadual da

atividade, inclusive para fins fiscais.

Caso a atividade seja recepcionada pela legislação estadual, e por sua vez incluída

no rol de atividades possíveis da administração, os profissionais poderão requerer a

expedição do correto alvará de funcionamento, bem como ser tributados de maneira

adequada.

É  ainda  importante  que  seja  reafirmado  que  este  parlamentar,  ao  propor  este

projeto de lei, faz verdadeira conclamação a que os demais ocupantes de cadeira

neste  Parlamento  possam  aperfeiçoar  nas  comissões  temáticas  o  que  aqui  foi

proposto.
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– 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 2.196/2015

Declara de utilidade pública a Associação Internacional de Lions Clubes, 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 Internacional de Lions

Clubes, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Dilzon Melo

Justificação:  A Associação  Internacional  de  Lions  Clubes,  integrante  do  Distrito

Múltiplo LC, fundada em 1964, é uma entidade civil, de caráter beneficente, sem fins

lucrativos, com prazo de duração indeterminado, em pleno e regular funcionamento,

cumprindo  suas  finalidades  estatuárias  e  sociais  no  que  concerne  às  atividades

assistenciais beneficentes e filantrópicas.

Possui, entre outras atividades, as seguintes finalidades: organizar, e supervisionar

clubes  de  serviço  denominados  Lions  na  sua  área  geográfica,  coordenar  suas

atividades e uniformizar sua administração; promover a pessoa humana, dando-lhe

assistência social,  em caráter  beneficente,  sem fins  econômicos,  já  que toda sua

receita  é  destinada  aos  próprios  fins  da  associação,  sendo  vedado  ao  distrito

contribuir, à custa de seus recursos, para outros fins; proteger e amparar a família, a

infância, a maternidade, a adolescência e a velhice, colaborando na garantia de seus

direitos e proporcionando serviços de assistência social, educacional, de saúde e de

integração ao mercado de trabalho; interessar-se, ativamente, pelo bem-estar cívico,

cultural, social e moral da comunidade; e incentivar e promover o desenvolvimento da

cultura e a proteção ao patrimônio histórico, bem como a proteção ao meio ambiente,

através da sua preservação, melhoria e recuperação da qualidade.

A associação exerce, portanto, um excelente trabalho na área social, contribuindo

para o progresso dessa municipalidade.
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Diante da importância das ações da entidade, contamos com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.197/2015

Institui o Banco de Remédios e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído, no Estado, o Banco de Remédios, com o objetivo de formar

estoque oriundo de doações de pessoas físicas e jurídicas, devendo funcionar em

local próprio a ser designado pelo Poder Executivo.

Art. 2º – A formação dos estoques e a classificação e verificação do conteúdo e do

prazo de validade devem ser  tarefas  desempenhadas  por  profissionais  das áreas

médica ou farmacêutica do quadro da Secretaria de Estado de Saúde.

§ 1º – Os remédios doados devem estar em bom estado de conservação, inclusive

sua embalagem, com bula e prazo mínimo de quarenta e cinco dias antes da data de

vencimento.

§  2º  –  Os  remédios  devem  ser  controlados  através  de  seu  respectivo  nome

genérico ou substância ativa.

§ 3º – Os remédios devem ter,  também, uma relação de similaridade nominal –

nome comercial e genérico.

Art. 3º – O remédio só deve ser fornecido, dependendo da existência em estoque,

mediante apresentação de receita médica original que deve ser arquivado em local

próprio para receituários.

Art. 4º – Os estoques de remédio devem ser relacionados e atualizados todas as

semanas, devendo ficar disponíveis para consultas via fac-símile,  e-mail e listagem

impressa, para consulta no próprio Banco de Remédios.

Art.  5º  –  O Poder  Executivo  determinará  os  polos  em que serão  instaladas  as

unidades  do  Banco  de  Remédios,  observando  o  fluxo  de  pessoas  que  por  eles

transitam.
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Art.  6º  –  O  Estado  deverá  incentivar  as  doações  de  remédios,  por  meio  de

campanhas de divulgação.

Parágrafo único – A prioridade na distribuição dos remédios será o atendimento às

famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico –, nos

termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação: É sabido que o valor de medicamentos no País é, relativamente, alto.

E isso é um agravante para a situação daqueles que, de alguma maneira, necessitam

de remédio que não é oferecido pelo SUS e nem possuem recursos para obtê-lo, a

menos que retirem de outra despesa corrente mensal. Pensando nesse público e na

quantidade  de  medicamentos  que  não  são  consumidos  em  sua  totalidade,  este

projeto de lei  tem o objetivo de equilibrar esse quadro. De um lado, pessoas que

conseguiram obter o remédio e que não o consumiram completamente, de outro lado,

pessoas  que  necessitam  do  mesmo remédio  e  que  não  possuem  recursos  para

adquiri-lo.

O Banco de Medicamentos tem a finalidade de atender a esse público carente, por

meio de política social,  contribuindo no combate às doenças e na manutenção da

vida, a partir da arrecadação de medicamentos doados pela comunidade em geral,

desde que esses medicamentos constem no rol dos aprovados pela Agência Nacional

de Vigilância Sanitária e estejam dentro do prazo de validade. O propósito é otimizar

recursos existentes e estruturar uma rede social para atuar na captação de remédios.

Na  certeza  de  poder  contar  com  o  apoio  dos  nobres  deputados  para  dar

continuidade a um trabalho que atende as necessidades da população mineira, e pelo

grande alcance da proposição ora apresentada, a qual  se coaduna com uma das

propostas do governo, requeremos e contamos com a imprescindível  atenção por

parte  do  Sr.  governador  do  Estado,  atribuindo  a  devida  importância  a  essa

ferramenta, organizando essa rede social e possibilitando a ampliação do acesso das

famílias carentes a remédios arrecadados pela doação da própria sociedade.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelos  deputados  Fred
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Costa  e  Anselmo  José  Domingos. Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  489/2015,  nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.198/2015

Declara de utilidade pública a Associação BMX de Araxá e Região – ABA –, com

sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação BMX de Araxá e Região –

ABA –, com sede no Município de Araxá.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Bosco

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação de BMX de Araxá e Região, uma associação sem fins lucrativos, que tem

por finalidades incentivar e promover a realização de eventos culturais e esportivos,

além de integrar-se nos programas de saúde, cultura, lazer, educação, assistência

social e outros desenvolvidos pelos poderes públicos em prol dos associados.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo  ou  condição  social  das  pessoas  assistidas  e  atende  com  observância  dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justa a proposição, espero contar com o apoio dos nobres pares para a 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 2.199/2015

Declara de utilidade pública a Associação Obras Sociais Augusto Lima, com sede

no Município de Araxá.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Obras Sociais Augusto

Lima, com sede no Município de Araxá.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Bosco

Justificação: A Associação Obras Sociais Augusto Lima é uma associação civil de

direito privado, sem fins lucrativos, caritativa, apolítica, sem distinção de raça, cor,

posição social ou religião entre seus membros.

A entidade tem por finalidades executar atividades de natureza assistencial e de

promoção humana e dar assistência e proporcionar amparo moral, social e material

por todos os meios a seu alcance aos sócios e assistidos. Incentivando a leitura como

fonte de cultura nas diversas áreas do conhecimento humano, a associação executa

atividades de natureza assistencial e de promoção humanitária.

Pelo exposto, a associação apresenta-se como importante e benéfico ator em sua

região  de  atuação.  Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para

entidade  com  fins  congêneres  no  caso  de  sua  dissolução  e  está  devidamente

registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. A entidade desenvolve

suas atividades, ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída

por pessoas que exercem atividades voluntárias.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.200/2015

Declara de utilidade pública a Associação Cidadã de Esportes e Assistência Social

– Aceas –, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Cidadã de Esportes e

Assistência Social – Aceas –, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.
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Geraldo Pimenta

Justificação: A Associação Cidadã de Esportes e Assistência Social é uma entidade

com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  de  caráter  desportivo,  educacional,

cultural,  de  promoção da assistência social  e  dos direitos  fundamentais,  sem fins

lucrativos e de duração indeterminada, fundada em 3 de janeiro de 1984. Tem por

finalidade  representar  os  interesses  dos  grupos  sociais  em  situação  de

vulnerabilidade social e grupos engajados em atividades esportivas que promovam a

cidadania de seus participantes.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas  reconhecidamente  idôneas  e  não

recebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas funções.

Contando  com  a  aprovação  deste  projeto  pelos  nobres  pares,  ressalto  a

importância  dos  serviços  prestados  pela  referida  associação  no  município  de

Contagem e região.

– 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 2.201/2015

Institui a Semana Estadual de Valorização da Família.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Valorização  da  Família,  a  ser

comemorada, anualmente, na última semana do mês de abril.

Art. 2º – Os eventos comemorativos da Semana Estadual de Valorização da Família

serão realizados na rede estadual de ensino, com o objetivo de aproximar as famílias

nas  escolas  bem  como de  promover  o  seu  fortalecimento  através  das  seguintes

ações:

I  – realização de palestras para alunos, pais de alunos e comunidade em geral

sobre o tema família, preferencialmente na abertura da semana;

II  –  realização  de  concurso  de  redação  referente  ao  tema  “Família  e  sua

importância”;

III – confecção de murais alusivos à importância da família;
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IV – produção de peças teatrais que abordam o tema família e a importância do

diálogo na relação familiar.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Douglas Melo

Justificação:  A família  se  constitui  como base  fundamental  no  desenvolvimento

humano,  com  papel  essencial  na  formação  da  personalidade  da  criança  e  do

adolescente.  Sendo  assim,  é  necessária  a  aproximação  da  entidade  familiar  na

escola, local de extrema importância no desenvolvimento desses menores.

A partir  dessa  premissa,  este  projeto  pretende  instituir  a  Semana  Estadual  de

Valorização da Família na rede estadual de ensino, a ser comemorada, anualmente,

na última semana de abril, tendo em vista que o dia 24 de abril é o Dia Nacional da

Família na Escola.

Ao inserir nas instituições de ensino a discussão do tema “Família”, estimularemos

o diálogo entre os membros da entidade familiar sobre assuntos importantes na vida

de crianças e adolescentes. Deixar claros o papel e a função de cada integrante da

família,  como  também  seus  direitos  e  deveres,  direcionando  e  desmitificando  o

caminho para um bom relacionamento familiar, será o ponto forte para o resgate da

cidadania e dos bons hábitos e atitudes na vida de nossas crianças e adolescentes.

Diante do excesso de informações erradas a que nossos jovens são submetidos, o

Estado, a escola e a família ajudam no enfrentamento de temas cruciais como drogas

e  violência.  É  importante  lembrar  que  em  muitos  lares  esses  assuntos  não  são

abordados  e  esperamos  que  através  de  informações  a  escola  contribua  para  o

fortalecimento da mais importante instituição social, que é a família.

A sociedade passou por transformações que resultaram em uma postura cada vez

mais individualista por parte da maioria da população. Com isso, houve uma perda de

referência em relação aos valores considerados importantes, como a família, para o

desenvolvimento de uma base social sólida.

Portanto, pela importância do tema, conclamamos os nobres pares desta Casa de

leis a aprovarem esta proposição.
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– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.202/2015

Dispõe  sobre  o  atendimento  diferenciado  para  pessoas  com  diabetes  na  rede

estadual de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os hospitais públicos e particulares, as clínicas e os postos de saúde

credenciados  à  rede  estadual  de  saúde  obrigados  a  oferecer  atendimento

diferenciado, com prioridade no atendimento, às pessoas com diabetes dos tipos 1 ou

2, em caso de atendimento para a realização de exames, laboratoriais ou não, que

venham a ser feitos em caráter de jejum total e parcial.

Parágrafo único – A prioridade discriminada no caput deste artigo equipara-se à de

idosos, deficientes e gestantes.

Art.  2º  –  O usuário  dos  serviços de saúde deverá comprovar  o  diagnóstico  de

diabetes mediante apresentação de laudo médico que ateste a patologia.

Art.  3º  – Aos  estabelecimentos  de  que trata o art.  1º  caberá a  identificação do

paciente no ato do atendimento, para fins de observância do disposto nesta lei.

Art. 4º – Ficam os estabelecimentos de que trata o art. 1º obrigados a afixar em

local visível o texto desta lei e zelar pela sua aplicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Noraldino Júnior

Justificação:  Os  exames  laboratoriais  possuem,  tradicionalmente,  períodos

definidos de jejum para a coleta de material, que variam de 8 a 12 horas.

Na população pediátrica e de idosos, o tempo de jejum deve guardar relação com

os intervalos de alimentação. No caso de pacientes diabéticos, o jejum prolongado

pode ser muito danoso, em razão da hipoglicemia, sobretudo com a espera excessiva

nos atendimentos laboratoriais.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, considera-se hipoglicemia o nível de

glicose no sangue abaixo de 60mg/dL. A aparição dos sintomas em geral é rápida,

mas pode, eventualmente, ocorrer a hipoglicemia sem a apresentação de sintomas
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(hipoglicemia  assintomática).  A hipoglicemia  é  a complicação mais  frequente  para

pacientes  com  diabetes  que  utilizam  medicamentos,  sejam  eles  comprimidos  ou

insulinas.

O jejum prolongado e a ação da insulina são as principais causas da diminuição do

açúcar  no sangue,  podendo causar  diversos efeitos,  como mal-estar,  visão  turva,

sudorese, fome intensa, taquicardia e alteração do nível de consciência.

Por isso, é essencial que o paciente com diabetes tenha atendimento preferencial,

minimizando os riscos advindos do jejum.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa para a aprovação deste projeto.

– 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 2.203/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Circuito  Turístico  Vale  do

Jequitinhonha, com sede no Município de Jequitinhonha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Vale

do Jequitinhonha, com sede no Município de Jequitinhonha.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A Associação do Circuito Turístico Vale do Jequitinhonha, em pleno

funcionamento desde o ano de 2011,  é uma associação sem fins  lucrativos,  com

duração por tempo indeterminado.

A  referida  associação,  de  caráter  beneficente,  tem  como  finalidade  implantar

projetos  e  programas  especificados  no  plano  integrado,  incrementar  a  indústria

turística dos municípios que se integram e as atividades relacionadas com o turismo,

estimulando o espírito  de cooperação entre todos os associados e promovendo a

exploração sustentável dos recursos turísticos existentes, além de outras finalidades

construtivas.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a
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entidade, por viabilizar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais, garantindo

a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei, que acreditamos ser justo e importante para o Estado.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.204/2015

Declara de utilidade pública a Fraternidade Sagrado Coração de Jesus, 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 Fraternidade Sagrado Coração de

Jesus, 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 junho de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação:  A Fraternidade  Sagrado  Coração  de  Jesus  tem  por  finalidade  dar

assistência  aos  moradores  de  rua  nas  suas  necessidades  essenciais  para  sua

sobrevivência dentro das condições que a associação oferece

Além disso, a associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública,  razão pela qual  contamos com a colaboração dos nobres pares

desta Casa à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.205/2015

Declara de utilidade pública a Casa das Bem-Aventuranças, com sede no Município

de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Casa das Bem-Aventuranças, com

sede no Município de Uberlândia.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação:  A Casa das Bem-Aventuranças, fundada em 16 de abril  de 2009, é

uma associação sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A referida  associação,  de  caráter  beneficente,  tem como finalidade o  apoio  e  a

promoção do amparo, alimentação, conforto e descanso aos pacientes em tratamento

nos centros de referência em dermatologia sanitária/hanseníase, ou outros centros

afins em todo território nacional.

A obtenção  do  título  de  utilidade  pública  é  de  incalculável  importância  para  a

entidade, por viabilizar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais, garantindo

a continuidade dos múltiplos projetos da instituição.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de

lei, que acreditamos ser justo e importante para o Estado.

– 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 2.206/2015

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Comunitário Recomeçar, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Educacional Comunitário

Recomeçar, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação: O Instituto Educacional Comunitário Recomeçar é uma entidade civil,

sem fins lucrativos. Foi criado com a finalidade de promover o bem-estar físico, social

e  cultural  da  criança,  do  adolescente  e  dos  adultos,  propiciando  atividades

ocupacionais e culturais,  visando a melhoria da qualidade de vida e o estímulo à

aprendizagem.
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Cumprindo a entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço apoio para a aprovação desta proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.207/2015

Declara de utilidade pública o Grupo de Defesa Ambiental  Guará,  com sede no

Município de Igarapé

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Defesa Ambiental Guará,

com sede no Município de Igarapé.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública o Grupo

de Defesa Ambiental Guará, que se encontra em funcionamento regular há mais de

um ano e tem por finalidade o exercício do controle dos gastos públicos, atuando de

forma  direta,  imparcial  e  autônoma  junto  aos  poderes  municipais,  nas  questões

relacionadas ao meio urbano, rural e natural.

Tem ainda, por escopo estatutário, dentre outros, a promoção e o desenvolvimento

ecológico  do  município;  a  celebração  de  convênios,  contratos  e  acordos  com

organismos governamentais e não governamentais, com objetivo de alcançar, dentro

dos parâmetros da legalidade, as metas almejadas; a apresentação de sugestões às

autoridades  governamentais  prestadoras  de  serviços  públicos  para  execução  de

obras que visem o bem-estar social e a preservação ambiental; o desenvolvimento e

a aplicação de projetos ambientais na região em que atua; a proposição de projetos

de lei que contribuam para a melhoria ambiental, além de outros vários objetivos.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares, membros desta Casa, à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.208/2015

Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade da Estação São Thomé –

Acest –, com sede no Município de Três Corações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Comunidade  da

Estação São Thomé – Acest –, com sede no Município de Três Corações.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Ivair Nogueira

Justificação:  A Associação  da  Comunidade  da  Estação  São  Thomé –  Acest  –,

constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos,

tem  por  finalidade  desenvolver  o  empreendedorismo  rural,  realizando  eventos

agrícolas  e  promovendo  cursos  profissionalizantes  que  possam  qualificar  os

moradores da região.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a

entidade não  faz  nenhum  tipo  de  discriminação,  destinando a  totalidade de  suas

rendas  aos  fins  estatutários.  A associação  poderá  firmar  parcerias  com  o  poder

público e outras entidades não governamentais para captação de recursos destinados

ao fortalecimento da entidade e bem-estar dos associados.

A Acest  preenche  todos  os  requisitos  para  a  concessão  do  título  declaratório,

listados na Lei nº 12.972, de 27/7/1998, razão pela qual contamos com a anuência

dos pares a este importante projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 22.09/2015

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Confins o trecho rodoviário que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – Fica desafetado o bem público constituído pelo antigo traçado da Rodovia

LMG-800, com extensão de cerca de 4,6km (quatro vírgula seis quilômetros) situado

no Município de  Confins,  compreendido entre:  início:  coordenadas 19º38"03.46S /

43º59'55.56O – divisa com o Município de Pedro Leopoldo, logo após a saída da MG-

424 e entrada para o Município de Confins, o que hoje é a marginal da Rodovia LMG-

800; fim: coordenadas 19º36'57.86S – 43º58'55.66O – via marginal sem saída, entre

o quilômetro 10 e 9 da LMG-800.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Confins 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 Confins e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º – A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos

Justificação: O trecho de rodovia de que trata esta proposição integrava a antiga

LMG-800,  porém,  após  as  obras  de  duplicação  da  estrada,  um  novo  traçado  foi

construído, tendo o trecho perdido sua aproximação com a via estadual.

A importância da referida doação se deve ao fato de que o trecho possui agora

todas  as  características  para  a  instalação  de  via  urbana  e  torna-se  de  suma

relevância  que  o  Município  de  Confins  possa  assumir  a  responsabilidade  pela

manutenção e conservação da via pública, para favorecer a autonomia da cidade e,

sobretudo,  para  atender  aos  anseios  dos  munícipes,  tais  como  residências,

comércios e outras edificações.

Diante da importância dessa medida, conto com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

– 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.210/2015

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a

contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados

pelos  serviços  notariais  e  de  registro,  o  recolhimento  da  Taxa  de  Fiscalização

Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, fica acrescida do seguinte

artigo:

“Art.  – Não serão devidos os emolumentos, as custas e a Taxa de Fiscalização

Judiciária,  referentes a atos de retificação dos atos irregularmente praticados pelo

Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  da

Comarca de São Francisco, desde que comprovadamente pagos.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

João Alberto

Justificação: A proposição pretende alterar a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de

2004,  que  dispõe  sobre  a  fixação,  a  contagem,  a  cobrança  e  o  pagamento  de

emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o

recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à

gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências.

A alteração pretende garantir que não serão devidos os emolumentos, as custas e a

Taxa  de  Fiscalização  Judiciária,  referentes  a  serviços  notariais  e  de  registro  do

Cartório  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  da

Comarca de São Francisco referentes aos atos de retificação ou medidas saneadoras

das irregularidades apuradas na aludida serventia.

De acordo com o que preceitua o inciso III do art. 16 da Lei 15.424, de 2004:

“Art. 16 – É vedado ao Notário e ao Registrador:

(...)

III – cobrar do usuário emolumentos por ato retificador ou renovador em razão de

erro imputável aos respectivos serviços notariais e de registro;”.
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O projeto traz uma solução para o impasse criado no Município de São Francisco

em virtude de doação de procedimentos irregulares no registro de pessoas jurídicas

no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas desta

Comarca.

Segundo consta, 350 associações e um pouco mais de 20 caixas escolares estão

sendo prejudicados pelas irregularidades procedimentais praticadas pelo antigo titular

da  serventia,  que  recolhia  os  emolumentos  pertinentes  e  efetuava  o  registro  no

assentamento das pessoas físicas.

Em  decorrência  dessa  situação,  apurou-se  que,  ao  longo  de  anos,  todas  as

pessoas jurídicas registradas naquela serventia não existiam legalmente.

A questão já foi reportada ao Poder Judiciário, que, por sua vez, se manifestou no

sentido  de  reconhecer  a  nulidade  dos  atos  praticados  indevidamente  e,  ainda,

apontou a necessidade de as associações prejudicadas efetuarem novo recolhimento

dos emolumentos para efetivar novo registro notarial. A Gerência de Fiscalização dos

Serviços  Notariais  e  de  Registro  mencionou  em  seu  parecer  a  necessidade  de

elaboração  de  lei  para  isenção  ou  descontos  dos  emolumentos  e  Taxa  de

Fiscalização Judiciária.

Em vista do exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.211/2015

Autoriza o Poder Executivo a reduzir a base de cálculo do Imposto sobre Circulação

de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  –  ICMS  –  nas  operações  internas  que

produzam os insumos da cadeia produtiva no envasamento da água potável e mineral

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir até a 0% (zero por cento) a

alíquota  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de  mercadorias  e  à

prestação de serviços incidentes em operações internas sobre todos os insumos da
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cadeia produtiva de envazamento da água mineral ou potável produzidos no Estado e

reconhecidos como tais pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Art.  2º  –  A Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  baixará  os  atos  que  se  fizerem

necessários ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Dirceu Ribeiro

Justificação:  Este  projeto  de  lei  intenta  estimular,  dentro  de  nosso  estado,  o

aumento da quantidade produzida e envazada de água mineral e potável, que é um

bem essencial à vida, e tal produto, portanto, não pode ser tributado em condições

equivalentes às de bebidas que não são vitais para o consumo humano, como sucos,

refrigerantes e até bebidas alcoólicas. Tal atitude contribuirá principalmente para a

diversificação  de  nosso  parque  industrial,  que  poderá  receber  empreendedores

interessados na geração de empregos, de valorização do nosso mercado interno, de

criação de renda e captação de recursos próprios com a realização em Minas Gerais

de todo processo de industrialização, produção, transporte e envazamento das águas

minerais e potáveis, contribuindo para nosso desenvolvimento econômico e social.

Atualmente, os insumos de produção e de envazamento da água mineral e potável

são,  em  mais  de  90  %,  produzidos fora  de  Minas  Gerais.  Toda e  qualquer  ação

governamental  que  beneficie  a  nossa  sociedade  e  que gere  uma maior  oferta  e

melhores condições de aquisição dos maquinários e todo o suporte fabril, certamente

contribuirá  para  mitigarmos um possível  processo de racionamento  dessa valiosa

substância  que  utilizamos  para  o  consumo  humano,  sem  prejudicar  mais  os

consumidores, e potencializará nosso ciclo produtivo.

No Sul de Minas temos uma notória e relevante zona turística internacionalmente

reconhecida por suas águas. Temos a matéria-prima e precisamos de investidores

vocacionados ao seu envazamento e à produção dos insumos em território mineiro.

No  art.  155,  inciso  II,  da  Carta  Magna,  temos  a  concessão  aos  Estados  da

competência para legislarem sobre os impostos das mercadorias que circulam em

seus territórios e que ali são produzidas. Concorrentemente, a Constituição Mineira,
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em seus arts. 61, III, e 144, I, b, explicita a iniciativa da ALMG em disciplinar o tema e

do nosso ente federado para instituir o ICMS.

Assim, este projeto visa regulamentar a diminuição do ICMS para a instalação de

empresas que produzam insumos e envasem as águas dentro do Estado de Minas

Gerais,  como  forma  de  prestigiar  nossas  terras  e  favorecer  o  desenvolvimento

sustentável e econômico estadual, pois com o consequente aumento da oferta versus

o aumento de consumo, virá o menor preço, com consequente ganhos das empresas

e do consumidor final.

Pelo exposto, solicito aos meus nobres pares a aprovação desta proposição, por

ser de grande importância para o povo mineiro, bastando que reine o bom senso para

que esse mercado possa navegar pelas águas calmas da bonança.

– 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 2.212/2015

Declara de utilidade pública a Associação Centro Cultural Art'Manha Capoeira, com

sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Centro Cultural Art'Manha

Capoeira, com sede no Município de Bom Despacho.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Centro Cultural Art'Manha Capoeira , entidade sem fins lucrativos que tem

por finalidade promover atividades culturais voltadas a projetos de inclusão social de

crianças e adolescentes.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor,  sexo,  condição social  das pessoas  assistidas e  atende com observância  dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há
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mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.213/2015

Declara de utilidade pública a Associação Terapêutica São José Operário de Bom

Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Terapêutica São José

Operário de Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Inácio Franco

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Terapêutica  São José Operário  de Bom Despacho,  entidade sem fins

lucrativos que tem por finalidade promover  assistência social para a prevenção,  a

recuperação e a reinserção social de dependentes químicos e o apoio às famílias

envolvidas.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo,  condição  social  das  pessoas  assistidas  e  atende  com  a  observância  dos

princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade,  da  publicidade,  da

economicidade e da eficiência.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, desta forma, aos requisitos legais.

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.214/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Sociedade  Artístico  Musical  Santo

Antônio, 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  Sociedade  Artístico

Musical Santo Antônio, com sede no Município de Ouro Branco.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Thiago Cota

Justificação: A Associação Sociedade Artístico Musical Santo Antônio, com sede no

Município de Ouro Branco, é a entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,

que tem como objetivo ministrar aulas através de instrumentos de sopro e percussão

visando  à  formação  de  músicos,  promovendo  ensaios  para  aperfeiçoamento  dos

instrumentistas, atendendo às autoridades do município nas programações cívicas e

participando de eventos artísticos, culturais, religiosos, populares ou recreativos do

município. A documentação apresentada atende aos requisitos legais.

Contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.215/2015

Autoriza o governo do Estado a criar a Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o governo do Estado de Minas Gerais autorizado a criar a Comenda

Rodrigo Melo Franco de Andrade, com as atribuições e os objetivos fixados nesta lei.

Art. 2º – O objetivo central da Comenda é perpetuar a memória de Rodrigo Melo

Franco de Andrade, bem como homenagear aquelas pessoas que se dedicaram e se

dedicam à defesa, à proteção e à valorização do patrimônio cultural em nosso país.
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Art. 3º – A Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade será administrada por um

Conselho Diretor, composto por um representante de cada órgão e entidade a seguir:

I – Secretaria de Estado de Cultura;

II – Secretaria de Estado de Meio Ambiente;

III – Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

IV – Universidade Federal de Ouro Preto;

V – Prefeitura Municipal de Mariana;

VI – Superintendência Regional do Iphan em Minas Gerais;

VII – Prefeitura Municipal de Ouro Preto;

VIII – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – Iepha;

IX – Conselho Estadual de Política Cultural.

Art.  4º – Os membros do Conselho Diretor serão indicados pelas entidades que

representam, e a indicação será formalizada mediante nomeação pelo Governador do

Estado.

Art. 5º – Os membros do Conselho Diretor elegerão entre si um Presidente, um

Vice-Presidente e um Secretário.

Parágrafo único – Ao Prefeito de Mariana será conferido o cargo de Presidente de

Honra.

Art. 6º – O Presidente representará social e juridicamente a Comenda.

Art. 7º – O Poder Executivo fixará as atribuições do Conselho Diretor, em decreto.

Art. 8º – Compete ao Conselho Diretor:

I – elaborar o regimento da Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade;

II  –  administrar  a  comenda no que se  refere  a  seus objetivos  e  a  seu  modus

operandi;

III – aprovar ou rejeitar as propostas que lhe forem encaminhadas;

IV – zelar pelo prestígio da comenda e pela fiel execução da lei e do regulamento a

ela pertinentes;

V – propor medidas necessárias ou indispensáveis ao bom desempenho de suas

funções;

VI  –  suspender  ou  cancelar  o  direito  de  uso  da  comenda,  em  razão  de  ato

incompatível com a sua dignidade.
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Parágrafo único – As deliberações do Conselho Diretor serão por voto secreto.

Art.  9º  – O Conselho Diretor da Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade se

reunirá anualmente para agraciar os nomes a serem escolhidos.

Art. 10 – O Conselho Diretor se reunirá por convocação de seu Presidente e só

deliberará com, pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros.

Art. 11 – A Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade será concedida mediante

proposta e deliberação do Conselho Diretor.

Paragrafo único – Para a concessão da comenda, o Conselho Diretor só poderá

deliberar com o voto da maioria absoluta de seus membros.

Art. 12 – Compete exclusivamente aos membros do Conselho Diretor a proposição

de nomes para a concessão da comenda.

Art. 13 – As propostas devem conter o nome completo e a qualificação do candidato

à homenagem, dados biográficos, indicação dos serviços prestados e relação das

condecorações que possuir.

Art.  14  –  As  concessões  da  comenda  serão  publicadas,  por  ato,  no  Diário  do

Executivo.

Art. 15 – Aos agraciados, além da medalha alusiva à comenda, serão conferidos

diplomas  assinados  pelo  Governador  do  Estado,  pelo  Presidente,  pelo  Vice-

Presidente e pelo Secretário do Conselho Diretor.

Art. 16 – Os agraciados receberão medalhas das mãos do Presidente do Conselho

Diretor, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento interno.

Art. 17 – O Conselho Diretor da Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade terá um

livro  de  registro,  no  qual  serão  inscritos,  por  ordem  cronológica,  os  nomes  dos

agraciados com a comenda e seus dados biográficos.

Art. 18 – A Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade será concedida anualmente,

durante as comemorações do Dia Estadual  do Patrimônio Histórico, dezessete de

agosto, no Município de Mariana, de cujo calendário passa a fazer parte.

Parágrafo  único  –  Fora  do  calendário  das  comemorações  do  Dia  Estadual  do

Patrimônio Histórico,  a Comenda Rodrigo Melo Franco de Andrade só poderá ser

outorgada por motivo de força maior e a juízo do Conselho Diretor.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Thiago Cota

Justificação:  A  Comenda  Rodrigo  Melo  Franco  de  Andrade  tem  por  objetivo

homenagear  personalidades que se destacaram e se destacam nas atividades de

proteção e de preservação do patrimônio histórico, artístico e natural em nosso país.

Nota-se  que  hoje,  a  despeito  da  importância  de  valorizar-se  e  de  preservar-se  o

nosso acervo cultural, não há, em Minas Gerais, uma honraria com a relevância que o

tema requer  outorgada pelo poder  público às  pessoas que dedicam a sua vida à

defesa do patrimônio cultural.

A comenda proposta se baseia na imagem de Rodrigo Melo Franco de Andrade.

Nascido em Belo Horizonte, em 1898, estudou no Ginásio Mineiro e no Lycée Janson

de Sailly,  na França.  Exerceu a advocacia e o jornalismo. No meio jornalístico foi

redator-chefe  e  diretor  da  Revista  do  Brasil e  trabalhou  em  O  Jornal,  de  Assis

Chateaubriand.

Como escritor  e pesquisador,  publicou os livros  Brasil,  Monumentos históricos e

arqueológicos, de 1952; Rio Branco e Gastão, de 1953; e Artistas Coloniais, de 1958,

além  de  ter  contribuído  com artigos  para  periódicos  e  revistas  especializadas  no

Brasil e no exterior.

Em  1936,  foi  chamado para  dirigir  o  então  recém-criado  Serviço  do  Patrimônio

Histórico  e  Artístico  Nacional  –  Sphan.  Foi  um  dos  funcionários  públicos  mais

respeitados do seu tempo, devido à seriedade e à dedicação com que dirigia o órgão

defensor da cultura e do patrimônio brasileiro. Participou com vigor de inúmeras lutas

judiciais em prol do acervo artístico brasileiro.

Em seu texto, Rubem Braga ilustra bem suas lutas: “Para salvar nosso patrimônio

histórico e artístico, Rodrigo teve de brigar com toda a espécie de gente: presidentes

da  República,  ministros,  almirantes,  generais,  governadores,  prefeitos,  bispos,

arcebispos,  particulares  cheios  de  dinheiro  e  de  ambição  ou  simplesmente  de

estupidez”.  Faleceu  em  1969,  depois  de  toda  uma vida  dedicada  à  proteção  do

acervo histórico e cultural do País.

Essas características de sua personalidade devem inspirar os agraciados com essa

valorosa  comenda.  Os  homenageados  deverão  ter  uma história  de  vida  pautada
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nesses valores e deverão ter contribuído para a preservação do patrimônio histórico,

artístico e natural do Estado e do País.

Nessa toada, nada mais coerente que um evento dessa natureza seja realizado no

Município de Mariana, berço da cultura do Estado. Uma das mais importantes cidades

históricas do Estado, a bucólica Mariana preserva bela arquitetura colonial e inúmeros

outros atrativos turísticos e históricos.

Portanto, peço o apoio dos ilustres deputados nessa iniciativa de criar a Comenda

Rodrigo Melo Franco de Andrade para que o Estado de Minas Gerais reconheça,

oficialmente,  o  trabalho  de  inúmeras  pessoas  que se dedicam à  nobre  causa do

patrimônio cultural.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura, para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.216/2015

Altera  a  Lei  nº  19.974,  de  27  de  dezembro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a

comercialização, por restaurantes, bares e similares, de produtos com preço definido

por peso no cardápio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Os restaurantes, bares e similares que comercializam produtos com preço

definido por peso no cardápio ficam obrigados a disponibilizar balança para pesagem

do produto em local visível e acessível ao público.

Art. 2º – A balança a que se refere o art. 1º emitirá etiqueta, a ser afixada na conta

apresentada ao consumidor, contendo o peso e o preço do produto.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo assegurar que o consumidor tenha

o direito de receber de restaurantes, bares e similares que comercializem produtos

quantificados por quilo no cardápio informações precisas sobre o peso daquilo que

está sendo adquirido. Os estabelecimentos comerciais terão a responsabilidade de
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trazer  à  mesa,  com o  produto  in  natura,  uma balança para  aferição do  peso do

produto.

É  comum  a  prática  da  venda  de  carnes  e  outros  alimentos  por  quilo  em

restaurantes em todo o Estado. Nos cardápios constam o tipo do alimento e o preço

referente ao quilograma. Com a proposição, o que se pretende é assegurar que a

peça comprada de fato corresponda ao peso pago pelo cliente.

A adoção  da  medida  proposta  está  em  plena  consonância  com  as  normas  de

proteção ao consumidor, sendo certo que a Lei nº 8.078, de 11/9/1990, coloca como

princípio básico das relações consumeristas a proteção aos interesses econômicos

do consumidor e a harmonização dos interesses de todos aqueles que fazem parte

da cadeia de consumo. Cabe ressaltar que a Constituição da República insere no rol

dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro a garantia de que o Estado promoverá

a defesa do consumidor, exatamente conforme prevê esta proposta.

Em face do relevante propósito de defender o consumidor, solicitamos o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

– 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 2.217/2015

Dá a denominação de Rodovia Prefeito  Sebastião Geraldo Medeiros da Silva –

Babá  Miquilino  à  Rodovia  MG-314,  com  início  no  entrocamento  das  Avenidas

Cantagalo, Nossa Senhora de Fátima e Júlio Roberto de Oliveira e com término na

curva da Bocaina, Km 15,6, no Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica denominada Prefeito Sebastião Geraldo Medeiros da Silva – Babá

Miquilino a Rodovia MG-314, com início no entrocamento das Avenidas Cantagalo,

Nossa  Senhora  de  Fátima e  Júlio  Roberto  de  Oliveira  com  termino  na  curva  da

Bocaina, Km 15,6, no Município de Peçanha.

Parágrafo único – O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais – DER-MG – providenciará, com recursos de seu orçamento, a fixação de

placas indicativas da denominação da rodovia.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  dar  a  denominação  de  Rodovia

Prefeito Sebastião Geraldo Medeiros da Silva – Babá Miquelino à Rodovia MG-314,

com início no entrocamento das Avenidas Cantagalo, Nossa Senhora de Fátima e

Júlio Roberto de Oliveira e com término na curva da Bocaina, Km 15,6, no Município

de Peçanha, como forma de homenagear e demonstrar respeito a essa ilustre figura

pública da região.

Sebastião Geraldo Medeiros da Silva, popularmente conhecido como Babá foi vice-

prefeito (1982-1988) e prefeito (1988-1992) de Peçanha.

Babá formou-se em administração de empresas ainda na década de 80. Filho da

professora Maria Quitéria Miquelino e de José Miquelino (Vereador por três mandatos

em Peçanha) fez parte da juventude do MDB de Minas Gerais, além de participar dos

movimentos estudantis que lutavam pela redemocratização do Brasil.

Como prefeito de Peçanha, realizou importantes obras no município, principalmente

no  desenvolvimento  cultural  do  município,  fazendo  com  que  o  carnaval  daquela

cidade se tornasse um dos mais populares de Minas Gerais. Foi o responsável pela

criação da Liga Carnavalesca de Peçanha em 1989.

Também criou e organizou as associações comunitárias dos bairros e dos distritos

de Peçanha, além de promover investimentos no município e no então Distrito de

Cantagalo.

Babá também exerceu cargo de gerência no Instituto Nacional do Seguro Social, na

superintendência  de  Minas  Gerais,  e  foi  assessor  parlamentar  na  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais durante 11 anos.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.218/2015

Altera a denominação do Parque Estadual de Serra Nova, criado por Decreto de 21

de outubro de 2003, para Parque Estadual Serra Nova e Talhado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Parque Estadual de Serra Nova, criado por Decreto de 21 de outubro de

2003, passa a denominar-se Parque Estadual Serra Nova e Talhado.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação: A alteração proposta visa a valorizar o turismo ecológico na Serra do

Talhado, no Município de Serranópolis de Minas, onde se localizam aproximadamente

30% da área do parque.

Contamos, assim, com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.219/2015

Da nova redação à Lei nº 21.504, de 21 de novembro de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 21.504, de 21 de novembro de 2014, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  declarada de utilidade  pública  a  Associação de Bombeiros  Civil,

Voluntários de Três Marias – ABCV – TM –, com sede no Município de Três Marias.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: A Associação de Bombeiros Civil, Voluntários de Três Marias – ABCV –

TM –, com sede no Município de Três Marias, sofreu alteração estatutária, passando

a se chamar Associação de Bombeiros Civil, Voluntários de Três Marias – ABCV –

TM.

Para adequação da referida lei, é necessária a aprovação deste projeto de lei.

Por essas razões, 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 de
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Segurança Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.220/2015

Declara de utilidade pública à Associação dos Produtores Rurais e dos Agricultores

Familiares  de  São  João  do  Manhuaçu,  com sede no  Município  de  São  João do

Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública à Associação dos Produtores Rurais e

dos Agricultores Familiares de São João do Manhuaçu, com sede no Município de

São João do Manhuaçu.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação: A Associação dos Produtores Rurais e dos Agricultores Familiares de

São  João  do  Manhuaçu  tem  por  finalidade  o  aumento  da  qualidade  e  da

produtividade nas atividades rurais; a integração dos membros da comunidade num

crescente espírito  público e de cidadania para a sua participação na solução dos

problemas  comunitários;  a  melhoria  das  condições  econômicas  e  sociais,  da

qualidade  de vida  e  do  bem-estar  social  da  população  da área  de  sua atuação,

sensibilizando os  órgãos  públicos  e  as  lideranças  para  a  solução dos  problemas

comunitários, sobretudo quanto à saúde, a educação, ao transporte, à energia elétrica

e  outros;  a  valorização  do  homem,  da  família,  dos  princípios  legais  e  de  outros

valores fundamentais para a vida em sociedade e o apoio à cultura, ao esporte e ao

lazer.

A associação preenche os requisitos legais para a declaração de utilidade pública,

razão  pela  qual  contamos  com  a  colaboração  dos  nobres  pares  desta  Casa  à

aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.221/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Universitários de Catuji, com sede no

Município de Catuji.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação de Universitários  de

Catuji, com sede no Município de Catuji.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  A Associação  dos  Universitários  de  Catuji  desenvolve  um  trabalho

junto aos estudantes, de cunho educacional, cultural, social e esportivo, coordenando

e promovendo movimentos que visem à formação de uma consciência renovadora,

incentivando debates e buscando soluções para o bem comum.

Conto com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.222/2015

Declara de utilidade pública o Projeto Social Coração Adorador – ProSCAd –, com

sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Projeto Social Coração Adorador –

ProSCAd –, com sede no Município de Betim.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2015.

Nozinho

Justificação: Entendemos que a sociedade brasileira há de se tornar mais justa,

igualitária e fraterna a partir do incentivo e motivação que o poder público dispensar a

todos  os  que,  com  coragem  e  ousadia,  se  dispõem  a  ajudar  o  seu  semelhante,

através do serviço social voluntário.

O Projeto Social Coração Adorador vem cumprindo seu papel social, como atesta a
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declaração de idoneidade expedida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente.

Cumprindo  o  Projeto  Social  Coração  Adorador  as  exigências  legais,  somos

motivados a postular o reconhecimento de sua utilidade pública.

Assim sendo, apresento este projeto de lei e espero poder contar com o apoio dos

nobres colegas deputados à aprovação dele.

– 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  1.180/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Ciências  e  Tecnologia

pedido de providências para apoio e respaldo ao ato homologatório do Sr. João dos

Reis Canela, reitor e professor da Unimontes, em relação à posse dos mais de 630

professores  legitimamente  aprovados  no  concurso  público  dessa  instituição.  (–  À

Comissão de Educação.)

Nº  1.181/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Agência Nacional de Telecomunicações pedido de providências com

vistas à inspeção da qualidade do serviço de telefonia celular no Município de Minas

Novas. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.182/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Planejamento e à Secretaria

de  Fazenda  pedido  de  providências  para  o  fornecimento  do  serviço  de  telefonia

celular nos Distritos de Ipoema e Senhora do Carmo, em Itabira, pelo programa Minas

Comunica II. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.183/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Planejamento e à Secretaria

de  Fazenda  pedido  de  providências  para  o  fornecimento  do  serviço  de  telefonia

celular nos Distritos de Bicuíba, Vermelho Velho, São Vicente da Estrela e Santana do

Tabuleiro, em Raul  Soares, pelo programa Minas Comunica II.  (–  À Comissão de

Transporte.)
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Nº  1.184/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Planejamento e à Secretaria

de  Fazenda  pedido  de  providências  para  o  fornecimento  do  serviço  de  telefonia

celular no Distrito de Desemboque, em Sacramento, pelo programa Minas Comunica

II. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.185/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a inclusão de

cobertura celular  para  a comunidade de Imbiruçu,  em Mutum. (– À Comissão de

Transporte.)

Nº  1.186/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Planejamento e à Secretaria

de  Fazenda  pedido  de  providências  para  o  fornecimento  do  serviço  de  telefonia

celular nos Distritos de Cruzinha, Lagoa Grande, Baixa Quente e Ribeirão da Folha,

em Minas Novas, pelo programa Minas Comunica II. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.187/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a inclusão de

cobertura celular para o Distrito de Boachá, em Ipaba. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.188/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a inclusão de

cobertura celular na Comunidade de São Barnabé, em Conceição de Ipanema. (– À

Comissão de Transporte.)

Nº  1.189/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  inclusão  de

cobertura celular no Distrito de Bom Sucesso, em Santana do Paraíso. (– À Comissão

de Transporte.)

Nº  1.190/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a inclusão de

cobertura celular no Distrito de Águas Claras, em Santana do Paraíso. (– À Comissão

de Transporte.)

Nº  1.191/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a inclusão
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do Bairro do Óleo, em Andradas, no programa Minas Comunica II. (– À Comissão de

Transporte.)

Nº  1.192/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  a

disponibilização de cobertura celular no Distrito de Mestre Caetano, em Sabará, pelo

projeto Minas Comunica II. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.193/2015,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Planejamento e à Secretaria

de  Fazenda  pedido  de  providências  para  o  fornecimento  do  serviço  de  telefonia

celular  ao  Povoado  de  Capivara,  em  São  Miguel  do  Anta,  pelo  programa Minas

Comunica. (– À Comissão de Transporte.)

Nº  1.194/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  Ministérios  do  Trabalho  e  Emprego  e  da  Saúde,  ao  Ministério

Público do Trabalho e à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão, para averiguarem a situação do repasse de recursos

federais para a Prefeitura de Belo Horizonte para a remuneração dos agentes de

combate a endemias e agentes comunitários de saúde cadastrados no Ministério da

Saúde como estatutários e que podem estar sendo contratados por essa prefeitura

como celetistas.

Nº  1.195/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  efetivar  a

articulação intersetorial e interinstitucional da rede estadual de atenção integrada a

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual,  bem como priorizar  recursos

orçamentários  para  a  implementação  das  ações  e  do  Plano  Estadual  de

Enfrentamento  à  Violência  contra  Crianças  e  Adolescentes,  especialmente  do

Programa de Ações Integradas e Referenciais.

Nº  1.196/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pedido

de providências para que sejam realizados estudos e estabelecidas estratégias para
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melhorias do canal de denúncias Disque 100 e para uma maior interlocução com

estados e municípios na investigação e apuração das denúncias.

Nº  1.197/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  pedido  de

providências, acompanhado das notas taquigráficas da 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos, para, nos contatos da PMMG com os servidores

públicos municipais em greve desde 25 de maio, assegurar e respeitar os direitos

constitucionais à livre organização e manifestação e à greve.

Nº  1.198/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Prefeitura Municipal de Ibirité pedido de providências para a abertura de negociação

com os trabalhadores e trabalhadoras na educação municipal,  com a presença de

representantes do Sind-UTE nas reuniões.

Nº  1.199/2015,  da  Comissão  do Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado à

Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  abertura  de

negociação com os servidores públicos municipais em greve, com a presença dos

representantes do Sindibel nas reuniões.

Nº  1.200/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que sejam

discutidas e definidas as atenuantes em processos administrativos, em especial, das

sanções definidas no Decreto nº 44.844, de 2008. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.201/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja encaminhado à Procuradoria-Geral  de Justiça pedido de providências

para a apuração da situação do comércio de animais no Mercado Central de Belo

Horizonte,  em  cumprimento  das  normas  instituídas  pela  Resolução  do  Conselho

Federal  de Medicina  Veterinária nº  1.069,  de  27/10/2014,  bem como das demais

normas sanitárias  e de proteção aos animais  aplicáveis  à referida atividade.  (– À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.202/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  2ª

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação em ocorrência em
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9/6/2015, em Contagem, que resultou na apreensão de drogas e balança de precisão.

(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.203/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 2ª Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/6/2015, em

Contagem, que resultou na apreensão de 400kg de maconha; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de

recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (–

Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Requerimento nº 1.202/2015, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.)

Nº  1.204/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

formulada  manifestação  de  aplauso  à  concessionária  Via  040  em  virtude  dos

excelentes serviços prestados na BR-040,  no acesso ao Município de Moeda,  em

7/6/2015. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.205/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 127ª Cia.

PM pela atuação na ocorrência, em 8/6/2015, em Belo Horizonte, que resultou na

apreensão  de  armas  de  fogo,  munição,  aparelhos  celulares,  drogas,  balança  de

precisão, material para embalagem de drogas e quantia em dinheiro. (– À Comissão

de Segurança Pública.)

Nº  1.206/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e ao Comando-Geral da Polícia Militar

pedido de providências para que seja construída a sede da Companhia da Polícia

Militar no Bairro São Vicente, em Bom Despacho, que já dispõe de terreno doado pela

Prefeitura Municipal.

Nº  1.207/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de providências  para  que as

cadeias públicas de Aimorés e Resplendor sejam assumidas pela Subsecretaria de

Administração Prisional,  liberando-se  os  policiais  civis  e  militares  empenhados  na

guarda de presos.
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Nº  1.208/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  a

cadeia  pública  de  Bom  Despacho  seja  reformada,  ampliada  e  assumida  pela

Subsecretaria de Administração Prisional e para que sejam realizados esforços a fim

de retirar a interdição judicial da cadeia.

Nº 1.209/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Nepomuceno pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.210/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  ao

Comando-Geral  da  Polícia  Militar  as  notas  taquigráficas  da  27ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que as reivindicações

da sociedade de Bom Despacho sejam atendidas, de modo que não seja efetuada a

transferência da 7ª Cia. Independente de Meio Ambiente e Trânsito, localizada em

Bom Despacho, para Divinópolis, levando-se em conta que a comunidade de Bom

Despacho  arrecadou  R$500.000,00  e  financiou  mais  de  90%  da  construção  da

unidade.

Nº  1.211/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a

nomeação de promotor de justiça e para a estruturação da promotoria na Comarca de

Aimorés. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.212/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Arcos pelo aniversário desse município. (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.213/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Contagem pelo aniversário desse município. (–

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.214/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja formulado voto de congratulações com a Sra. Denise de Stefani Max,

presidente da Suopra ONG – Sociedade Uberabense Protetora dos Animais –, pela

atuação no termo circunstanciado de ocorrência referente a 36 animais maltratados
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em  Uberaba,  o  que  resultou  em  apreensão  e  multa.  (–  À  Comissão  de  Meio

Ambiente.)

Nº 1.215/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Sabará pelo aniversário desse município. (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.216/2015,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Agricultura pedido de informações sobre as razões da

paralisação da obra de construção do abatedouro regional do Município de Coimbra,

objeto do Termo de Convênio nº 12.187/2010, firmado entre a mencionada secretaria

e a prefeitura desse município. (– À Mesa da Assembleia.)

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº  1.725/2015,  do  deputado  Emidinho  Madeira  e  outros,  em  que  solicitam  a

convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  os  100  anos  de  fundação  da

Escola Estadual Cesário Coimbra, no Município de Muzambinho, comemorados em

3/1/2015.

Nº 1.726/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.458/2011.

Nº 1.727/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.705/2011.

Nº 1.728/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.855/2011.

Nº 1.729/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.293/2013.

Nº  1.730/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.821/2012.

Nº  1.731/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.958/2014.

Nº  1.732/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.278/2014.

Nº  1.733/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.445/2012.
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Nº  1.734/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.317/2013.

Nº  1.735/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.036/2012.

Nº 1.736/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 1.202/2011.

Nº 1.737/2015, do deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.816/2011.

Nº 1.738/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 1.212/2011.

Nº  1.739/2015,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG e à 3ª Subseção dessa

entidade  as  notas  taquigráficas  da  6ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e

pedido de providências para que acompanhem as apurações, atualmente em curso

na Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça, das denúncias contra o Sr. Joaquim

Martins  Gamonal,  juiz da Vara de Família  e Cível  da Infância e da Juventude da

Comarca de Barbacena.

Nº 1.740/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.743/2011.

Nº 1.741/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.067/2012.

Nº 1.742/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.067/2014.

Nº 1.743/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 33/2011.

Nº 1.744/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 37/2011.

Nº 1.745/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 38/2011.

Nº 1.746/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 42/2011.
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Nº 1.747/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 44/2011.

Nº 1.748/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 50/2011.

Nº 1.749/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 52/2011.

Nº 1.750/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 54/2011.

Nº 1.751/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 55/2011.

Nº 1.752/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 94/2011.

Nº 1.753/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 99/2011.

Nº 1.754/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 100/2011.

Nº 1.755/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 102/2011.

Nº 1.756/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Azul  Linhas Aéreas pedido de providências  para a manutenção dos voos entre o

Aeroporto da Pampulha e as cidades-polo do Estado.

Nº 1.757/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja inserido nos anais

desta Casa o discurso do senador Paulo Paim proferido durante a reunião especial

em que lhe foi entregue o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

Nº  1.758/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Barbacena  pedido  de

informações sobre denúncias de abandono de animais no antigo lixão da cidade, local

para o qual estaria sendo transferido o canil municipal.

Nº  1.759/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.273/2013.
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Nº  1.760/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 458/2011.

Nº  1.761/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 506/2011.

Nº  1.762/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 573/2011.

Nº  1.763/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 570/2011.

Nº  1.764/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 576/2011.

Nº  1.765/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.890/2011.

Nº  1.766/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.434/2012.

Nº  1.767/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.920/2013.

Nº  1.768/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.241/2013.

Nº  1.769/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.493/2013.

Nº  1.770/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.515/2013.

Nº  1.771/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.025/2014.

Nº  1.772/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.108/2014.

Nº  1.773/2015,  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.341/2014.

Nº 1.774/2015, do deputado André Quintão, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 741/2011.
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Comunicações

– São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública (3),  de Assuntos Municipais (2),  de Fiscalização Financeira, de

Cultura, de Política Agropecuária, do Trabalho, de Transporte e de Turismo.

Questão de Ordem

O  deputado  Gustavo  Corrêa  –  Presidente,  em  função  da  complexidade  das

matérias que constam na pauta para apreciação, solicito a V. Exa. a suspensão de

nossos trabalhos para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O  presidente  –  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  35  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente – Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente – Não havendo oradores inscritos, a presidência passa à 2ª Parte da

reunião,  com  a  1ª  Fase da Ordem  do  Dia,  compreendendo as  comunicações  da

presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Presidente

A presidência  informa  ao  Plenário  que  fez  retirar  da  pauta  desta  reunião  as

Indicações nºs 1, 2 e 4/2015, a Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015, o

Projeto de Resolução nº 5.493/2014 e os Projetos de Lei nºs 1, 1.248, 1.266, 1.350,

1.659 e 1.660/2015, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento, em 18/6/2015,

da  Mensagem  nº  42/2015,  do  governador  do  Estado,  solicitando  seja  retirado  o

regime de  urgência  atribuído  à  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.266/2015,  que

autoriza o Poder Executivo a alienar à Companhia de Desenvolvimento Econômico de
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Minas  Gerais  –  Codemig  –  o  imóvel  que  especifica,  o  referido  projeto  passou  a

tramitar nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, mantidos os

atos processuais praticados até o momento.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que, por solicitação do governador do Estado

contida  na  Mensagem  nº  44/2015,  recebida  nesta  reunião,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.019/2015, do governador do Estado, passa a tramitar em regime de urgência, nos

termos do art. 208 do Regimento Interno.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 1.416/2015, do deputado Carlos Henrique, ao Projeto

de Lei nº 666/2015, do deputado Fred Costa, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 24 de junho de 2015.

Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Designação de Comissões

O presidente – A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre Indicação nº 14/2015. Pelo Bloco Minas Melhor – BMM: efetivos

– deputados Ivair Nogueira e Elismar Prado; suplentes – deputados Léo Portela e

Emidinho Madeira; pelo Bloco Compromisso com Minas Gerais – BCMG: efetivos –

deputados Isauro Calais e Wander Borges; suplentes: deputados Fabiano Tolentino e

Fábio Cherem; pelo Bloco Verdade e Coerência – BVC: efetivo – deputado João Vítor

Xavier; suplente – deputado Antônio Carlos Arantes. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre Indicação nº 15/2015.  Pelo BMM: efetivos – deputado Professor Neivaldo e

deputada  Cristina  Corrêa;  suplentes  –  deputado  Paulo  Lamac  e  deputada  Geisa

Teixeira; pelo BCMG: efetivo – deputado Inácio Franco; suplente – deputado Isauro

Calais; pelo BVC: efetivos – deputada Ione Pinheiro e deputado Dalmo Ribeiro Silva;

suplentes – deputados João Leite e Luiz Humberto Carneiro. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre Indicação nº 17/2015. Pelo BMM: efetivos – deputados Vanderlei Miranda e Léo

Portela; suplentes – deputados Celinho do Sinttrocel e Arnaldo Silva;  pelo BCMG:
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efetivo – deputado Tiago Ulisses; suplente – deputado Noraldino Júnior; pelo BVC:

efetivos – deputados Bonifácio Mourão e Felipe Attiê;  suplentes – deputados Luiz

Humberto Carneiro e Neilando Pimenta. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre Indicação nº  18/2015. Pelo BMM: efetivos – deputados João Alberto e João

Magalhães; suplentes – deputado Vanderlei Miranda e deputada Celise Laviola; pelo

BCMG: efetivos – deputados Agostinho Patrus Filho e Glaycon Franco; suplentes –

deputado Douglas Melo e deputada Arlete Magalhães; pelo BVC: efetivo – deputado

Dilzon Melo; suplente – deputado Gustavo Corrêa. Designo. Às Comissões.

A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre Indicação nº 19/2015. Pelo BMM: efetivos – deputado Cabo Júlio e deputada

Marília Campos; suplentes – deputados Iran Barbosa e Paulo Lamac; pelo BCMG:

efetivo – deputado Anselmo José Domingos; suplente – deputado Fred Costa; pelo

BVC:  efetivos  –  deputados  Gustavo  Valadares  e  João  Vítor  Xavier;  suplentes  –

deputado João Leite e deputada Ione Pinheiro. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  1.033, 1.035, 1.036, 1.097 e

1.131 a 1.136/2015, da Comissão de Saúde, 1.034/2015, da Comissão de Cultura,

1.077/2015, das Comissões de Prevenção e Combate às Drogas e de Segurança

Pública e da Comissão Extraordinária das Mulheres, 1.088, 1.095 e 1.096/2015, da

Comissão  de  Transporte,  1.093  e  1.094/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor,  1.101,  1.154,  1.156 e  1.194 a  1.197/2015,  da  Comissão de Direitos

Humanos, 1.107, 1.108, 1.118 a 1.121, 1.123, 1.125, 1.126, 1.167, 1.206 a 1.208 e

1.210/2015, da Comissão de Segurança Pública, 1.112 a 1.116, 1.198 e 1.199/2015,

da Comissão do Trabalho, e 1.157 e 1.158/2015, da Comissão de Meio Ambiente.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

– A seguir,  o presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões:

de Segurança Pública (3) – aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 23/6/2015,
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dos Requerimentos nºs  1.011,  1.016,  1.025 a 1.027,  1.064 a 1.066, 1.079,  1.080,

1.082 e 1.098/2015, do deputado Cabo Júlio, 1.068 a 1.076/2015, do deputado Léo

Portela, e 1.078, 1.083, 1.099, 1.104 e 1.110/2015, do deputado Sargento Rodrigues;

aprovação,  na  34ª  Reunião  Extraordinária,  em 17/6/2015,  dos Requerimentos  nºs

939/2015, do deputado Noraldino Júnior, e 1.012 e 1.059/2015, do deputado Sargento

Rodrigues; e aprovação, na 32ª Reunião Extraordinária, em 15/6/2015, do Projeto de

Lei nº 1.736/2015, do deputado João Alberto;

de Assuntos Municipais (2) – aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 23/6/2015,

dos  Requerimentos  nºs  1.041  a  1.050/2015,  do  deputado  Wander  Borges;  e

aprovação,  na  14ª  Reunião  Ordinária,  em  16/6/2015,  dos  Requerimentos  nºs

871/2015,  do  deputado  Leonídio  Bouças,  885/2015,  da  Comissão  de  Justiça,

860/2015, do deputado Noraldino Júnior, e 924/2015, do deputado Nozinho;

de Fiscalização Financeira – aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 17/6/2015,

do Requerimento nº 1.010/2015, do deputado Dirceu Ribeiro;

de Cultura – aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 17/6/2015, do Requerimento

nº 1.038/2015, do deputado Bosco;

de Política Agropecuária – aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 3/6/2015, dos

Requerimentos nºs 456/2015, do deputado Nozinho, e 773/2015, do deputado Antônio

Carlos Arantes;

do Trabalho – aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 17/6/2015, do Projeto de

Lei nº 692/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs 816 e

817/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, 922/2015, do deputado Duarte Bechir, e

928/2015, do deputado Arlen Santiago;

de  Transporte  –  aprovação,  na  15ª  Reunião  Ordinária,  em  23/6/2015,  dos

Requerimentos nºs 896/2015, do deputado Anselmo José Domingos, 925/2015, do

deputado  Doutor  Jean  Freire,  926  e  927/2015,  do  deputado  Leonídio  Bouças,

932/2015, da Comissão de Segurança Pública, 936/2015, do deputado Luiz Humberto

Carneiro,  938/2015,  do  deputado  Noraldino  Júnior,  946  a  949  e  1.009/2015,  do

deputado Luiz Humberto Carneiro, 1.023 e 1.037/2015, do deputado Anselmo José

Domingos, 1.051 a 1.057/2015, da Comissão de Assuntos Municipais, 1.105/2015, do

deputado Thiago Cota, e 1.106/2015, da deputada Marília Campos; e de Turismo –
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aprovação,  na  12ª  Reunião  Ordinária,  em  23/6/2015,  dos  Requerimentos  nºs

1.086/2015,  da  Comissão  de  Defesa  do Consumidor,  e  1.102/2015,  do  deputado

Leonídio Bouças (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

– A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, o Requerimento Ordinário nº 1.721/2015, do deputado

Alencar da Silveira Jr., em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

933/2015  (Arquive-se  o  projeto.);  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do

Regimento Interno, os  Requerimentos Ordinários nºs  1.520,  1.521,  1.522, 1.523 e

1.524/2015, do deputado Glaycon Franco, em que  solicita o desarquivamento dos

Projetos de Lei nºs 3.972 e 3.985/2013 e 4.844, 4.945 e 5.071/2014, respectivamente;

o Requerimento Ordinário nº 1.525/2015, do deputado Ricardo Faria, em que solicita

o desarquivamento do Projeto de Lei nº 743/2011; os Requerimentos Ordinários nºs

1.526,  1.527  e  1.528/2015,  do  deputado  Cássio  Soares,  em  que  solicita  o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.430  e  2.679/2011  e  2.827/2012,

respectivamente;  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.529,  1.530 e  1.531/2015,  do

deputado Bosco, em que  solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 5.079,

5.432 e 5.507/2014, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.532, 1.660,

1.704,  1.705  e  1.706/2015,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.504,  989  e  1.883/2011  e  4.599  e

4.627/2013, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.542 e 1.543/2015,

do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei

nºs  802  e  805/2011,  respectivamente;  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.544  e

1.548/2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita o desarquivamento dos

Projetos  de  Lei  nºs  1.478/2011  e  5.367/2014,  respectivamente;  o  Requerimento

Ordinário  nº  1.545/2015,  do  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.092/2011; os Requerimentos Ordinários nºs

1.557  e  1.638/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 3.082 e 3.133/2012, respectivamente; os

Requerimentos Ordinários  nºs  1.558 e 1.615/2015,  contidos,  respectivamente,  nas

Mensagens  nºs  37  e  40/2015,  do  governador  do  Estado,  em  que  solicita  o
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desarquivamento  dos Projetos  de  Lei  nºs  5.626 e 5.046/2014,  respectivamente;  o

Requerimento Ordinário nº 1.560/2015, do deputado Paulo Lamac, em que solicita o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.128/2014;  o  Requerimento  Ordinário  nº

1.561/2015, da deputada Ione Pinheiro, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 5.141/2014; os Requerimentos Ordinários nºs 1.562, 1.563, 1.564, 1.565,

1.566,  1.672 e 1.723/2015,  do  deputado Lafayette  de Andrada,  em que solicita  o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.632/2012,  4.111,  4.112 e  4.796/2013,

4.955/2014, 4.789/2013 e 4.939/2014, respectivamente; o Requerimento Ordinário nº

1.567/2015, do deputado Léo Portela, em que solicita o desarquivamento do Projeto

de  Lei  nº  5.528/2014;  os  Requerimentos  Ordinários  nºs  1.568  e  1.737/2015,  do

deputado Fábio Cherem, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

1.869 e 1.816/2011, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.569, 1.570,

1.571,  1.572,  1.573,  1.574,  1.575,  1.576,  1.577,  1.578,  1.579,  1.580,  1.581  e

1.582/2015,  do  deputado  Deiró  Marra,  em  que  solicita  o  desarquivamento  dos

Projetos  de  Lei  nºs  2.720/2011,  4.080/2013  e  5.244,  5.373,  5.652,  5.653,  5.654,

5.655,  5.656,  5.657,  5.658,  5.659,  5.660  e  5.661/2014,  respectivamente;  os

Requerimentos  Ordinários  nºs  1.583,  1.584,  1.585  e  1.586/2015,  do  deputado

Vanderlei Miranda, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 4.947,

5.310,  5.370  e  5.670/2014,  respectivamente;  o  Requerimento  Ordinário  nº

1.587/2015,  do  deputado Gilberto  Abramo,  em que solicita  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 3.413/2012; os Requerimentos Ordinários nº 1.590, 1.597, 1.598,

1.599, 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610,

1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.616, 1.617, 1.618, 1.619, 1.620, 1.621, 1.622, 1.626,

1.627, 1.628, 1.631, 1.632, 1.636, 1.637, 1.639, 1.641, 1.642, 1.643, 1.644, 1.645,

1.646, 1.647, 1.648, 1.649, 1.650, 1.651, 1.652, 1.654, 1.655, 1.656, 1.657, 1.658,

1.659, 1.661, 1.662, 1.663, 1.664, 1.666, 1.667, 1.668, 1.669, 1.670, 1.676, 1.677,

1.678, 1.679, 1.680, 1.681, 1.683, 1.684, 1.685, 1.686, 1.687, 1.688, 1.689, 1.690,

1.718 e 1.719/2015, do deputado Fred Costa, em que solicita o desarquivamento dos

Projetos de Lei nºs 4.218 e 3.723/2013, 68, 263, 335, 336, 340, 343, 345, 347, 408,

549, 598, 2.274, 2.480 e 2.497/2011, 4.003 e 4.548/2013, 5.352/2014, 2.186, 2.198,

2.594/2011,  2.833,  2.834,  2.836,  3.163/2012,  2.260/2011,  4.224/2013,  5.053/2014,
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2.154,  2.222  e  2.090/2011,  4.254/2013,  5.697/2014,  1.151,  1.371,  1.608,  1.609,

1.643/2011, 3.281, 3.326, 3.360, 3.379, 3.380, 3.503/2012, 3.709, 3.712, 3.713/2013,

669/2011, 3.736, 3.739, 3.961, 4.026, 4.323, 4.392, 4.662, 4.758/2013, 5.024, 5.052,

5.172 e 5.081/2014, 1.485, 1.757, 1.822, 1.828, 1.973, 2.086, 555, 559, 560, 561,

563, 595, 597, 1.045, 1.044 e 1.152/2011, respectivamente; o Requerimento Ordinário

nº  1.623/2015,  dos  deputados  Fred  Costa  e  Paulo  Lamac,  em  que  solicitam  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.279/2013; os Requerimentos Ordinários nºs

1.591, 1.592, 1.593, 1.595 e 1.596/2015, do deputado Antonio Lerin, em que solicita o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 5.119, 5.197, 5.442, 5.446 e 5.504/2014,

respectivamente;  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.624/2015,  do  deputado  Leonídio

Bouças,  em  que  solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.199/2013;  os

Requerimentos Ordinários nºs 1.625, 1.730, 1.731, 1.732 e 1.735/2015, do deputado

Antônio Carlos Arantes, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

3.699/2013,  2.821/2012,  4.958  e  5.278/2014  e  3.036/2012,  respectivamente;  os

Requerimentos Ordinários nºs 1.629, 1.743, 1.744, 1.745, 1.746, 1.747, 1.748, 1.749,

1.750, 1.751, 1.752, 1.753, 1.754 e 1.755/2015, do deputado Elismar Prado, em que

solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.407, 33, 37, 38, 42, 44, 50, 52,

54, 55, 94, 99, 100 e 102/2011, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs

1.630, 1.634, 1.760, 1.761, 1.762, 1.764, 1.765, 1.766, 1.767, 1.768, 1.769, 1.770,

1.771, 1.772 e 1.773/2015, do deputado Alencar da Silveira Jr.,  em que solicita o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2.142/2011, 4.534/2013, 458, 506, 573, 576

e  1.890/2011,  3.434/2012,  3.920,  4.241,  4.493  e  4.515/2013  e  5.025,  5.108  e

5.341/2014, respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.633, 1.740, 1.741 e

1.742/2015, da deputada Rosângela Reis, em que solicita o desarquivamento dos

Projetos  de  Lei  nºs  3.930/2013,  1.743/2011,  3.067/2012  e  5.067/2014,

respectivamente;  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.640/2015,  do  deputado  Mário

Henrique Caixa, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.766/2013;

o  Requerimento  Ordinário  nº  1.682/2015,  do  deputado  Inácio  Franco,  em  que

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº  1.752/2011; os Requerimentos

Ordinários nºs 1.695, 1.696, 1.697, 1.698, 1.699, 1.700 e 1.720/2015, do deputado

Doutor Wilson Batista, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
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1.714, 2.058 e 2.604/2011, 2.815, 3.199 e 3.351/2012 e 2.179/2011, respectivamente;

o Requerimento Ordinário nº 1.701/2015, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que

solicita  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.168/2013;  os  Requerimentos

Ordinários nºs 1.702, 1.703, 1.733, 1.734, 1.759 e 1.763/2015, do deputado Sargento

Rodrigues, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 4.491/2013,

4.840/2014,  3.445/2012,  4.317  e  4.273/2013  e  570/2011,  respectivamente;  o

Requerimento Ordinário nº 1.724/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita

o desarquivamento do Projeto de Lei nº 712/2011; os Requerimentos Ordinários nº

1.726,  1.727,  1.728  e  1.729,  do  deputado  Arlen  Santiago,  em  que  solicita  o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.458, 1.705 e 1.855/2011 e 4.293/2013,

respectivamente; os Requerimentos Ordinários nºs 1.736 e 1.738/2015, do deputado

Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.202

e  1.212/2011,  respectivamente;  e  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.774/2015,  do

deputado André Quintão,  em que solicita  o desarquivamento do Projeto de Lei  nº

741/2011;  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  o

Requerimento Ordinário nº 1.594/2015, do deputado Fábio Cherem e outros, em que

solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  comemorar  os  25  anos  de

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente; o Requerimento Ordinário nº

1.674/2015, do deputado Rogério Correia e outros, em que solicitam a convocação de

reunião especial  para  o  lançamento  do  Plano Safra da Agricultura Familiar  2015-

2016;  o  Requerimento  Ordinário  nº  1.675/2015,  do  deputado  Glaycon  Franco  e

outros,  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear

pessoas  e  instituições  que  mantêm  a  tradição  do  Congado  no  Estado  de  Minas

Gerais; e o Requerimento Ordinário nº 1.725/2015, do deputado Emidinho Madeira e

outros,  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a

Escola Estadual Cesário Coimbra, no Município de Muzambinho, pelo centenário de

sua fundação;  e,  nos  termos  do  inciso  XIX  do art.  232  do  Regimento  Interno;  o

Requerimento Ordinário nº 1.757/2015, da Comissão do Trabalho, em que solicita a

inserção  nos  anais  da  Casa do  discurso  do  senador  Paulo  Paim  feito  durante  a

reunião especial para entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas

Gerais ao referido senador, realizada em 29/5/2015.
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Discussão e Votação de Pareceres

– A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº

35/2015 (– À promulgação.),  dos Projetos de Lei nºs 1.660, 1.504, 1.248, 1.350 e

1.659/2015  (–  À  sanção.)  e  do  Projeto  de  Resolução  nº  5.493/2014  (–  À

promulgação.).

Declaração de Voto

O deputado João Leite – Sr. Presidente, Srs. Deputados, votamos favoravelmente.

Lamentavelmente,  hoje  foi  um  dia  de  derrota  para  nós.  Fomos  derrotados.  Eu

acompanhava  agora  algumas  professoras  que  vieram  de municípios  distantes  de

Belo Horizonte e que estiveram aqui na esperança de terem possibilidade de serem

reconhecidas  as  suas  carreiras  no  Estado,  seu  tempo  de  serviço  no  Estado.

Lamentavelmente  elas  foram  derrotadas  novamente  pelo  PT  e  pela  base  do

governador Pimentel. Elas voltam para as suas bases com a lista dos deputados que

lhes  negaram  a  aposentadoria.  O  que  chama  também  a  atenção  é  que,

acompanhando o voto do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, aprovamos

as contas do ex-governador e hoje senador Antonio Anastasia, já que todas as contas

do ex-governador Aécio Neves já estão aprovadas, tanto pelo Tribunal de Contas do

Estado  quanto  por  esta  Casa.  Foi  interessante  falarem  aqui  sobre  as  contas  do

governador  Anastasia.  Tenho a  lista  das  pedaladas  da presidenta  Dilma.  É muito

interessante  a  posição  do  Tribunal  de  Contas  da  União  de  dar  um  mês  para  a

presidenta Dilma explicar suas pedaladas. Aos prefeitos do interior, que têm ínfimas

assessorias e não têm nem condições de prestar contas, o Tribunal de Contas da

União tem a mão pesada; e à presidenta Dilma concede um mês para que explique

suas pedaladas. Não as pedaladas de fim de semana, mas pedaladas grosseiras.

Tenho  aqui  a  lista  de  algumas.  Primeira:  a  presidenta  Dilma  ocultou  dívidas  do

governo federal  com o Banco do Brasil,  o  BNDES e  o  FGTS. Já pensou se  um

prefeito do interior, daquelas cidades pequenas, fizer isso? É a desmoralização total

da prestação de contas. Meu querido amigo Pedro Chagas, aquele que não pode ter

um advogado para ajudá-lo na prestação de contas, se comparecer ao Tribunal de

Contas da União para pedir um mês para explicar as suas contas, não consegue. E
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como é que a  presidenta  conseguirá  explicar  que ocultou  as  dívidas do  governo

federal com o Banco do Brasil, o BNDES e o FGTS nas suas contas? É inexplicável.

Talvez por isso o presidente Lula esteja tentando se afastar dela e do PT, criticando o

PT e a presidenta Dilma. Em segundo lugar, deputada Arlete Magalhães, a presidenta

permitiu  que despesas  da União  com programas  sociais  e  benefícios  trabalhistas

fossem pagas pela Caixa Econômica Federal – CEF. O PT trata a CEF como se fosse

um caixa do governo. Não pode. A Lei de Responsabilidade Fiscal é muito clara. A

presidenta usou o dinheiro da CEF para pagar. Não pode. Como ela vai explicar isso

ao Tribunal de Contas? Não tem explicação. Terceiro, a presidenta usou o dinheiro do

FGTS do trabalhador para pagar despesas do Minha Casa, Minha Vida, meteu a mão

no fundo de garantia do trabalhador. Queria saber como se explica isso. Como ela vai

conseguir explicar? A presidenta usou dinheiro do BNDES para cobrir despesas da

União com o Programa de Sustentação do Investimento. É um escândalo. E veio aqui

para falar das contas do governador Anastasia. A presidenta ignorou as prioridades e

as metas do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. Jogou para o lixo a

lei de diretrizes. Está ali um ex-prefeito. Queria ver o prefeito Dirceu de Ubá fazer

essas coisas que a presidenta está fazendo. A presidenta deu aval ao FGTS para

pagar  dívida  do  Minha  Casa,  Minha  Vida.  A presidenta  autorizou  o  repasse  de

recursos  não previstos  no  orçamento  a  estatais.  A presidenta  usou recursos  não

previstos  no  orçamento  para  investir  em  estatais.  A presidenta  se  furtou  a  cortar

despesas,  deixando R$28.500.000.000,00 a descoberto no orçamento.  Já pensou,

uma presidenta deixar descobertos R$28.000.000.000,00? A presidenta condicionou

a liberação de recursos para emendas parlamentares à aprovação da lei que isentou

o  governo  da  obrigação  de  cumprir  a  meta  fiscal.  Olhem  a  negociação  que  a

presidenta fez. A presidenta escreveu de forma irregular na rubrica Restos a Pagar do

orçamento a quantia de R$1.370.000.000,00 referente ao Minha Casa, Minha Vida. A

presidenta omitiu do relatório fiscal de 2014 despesas da União pagas pelo Banco do

Brasil, pelo BNDES e pelo FGTS. A presidenta chancelou manobras contábeis que

tiraram  a  credibilidade  das  informações  do  Plano  Plurianual  2012-2015.  Sabem

quantas  pedaladas?  Foram  13.  A  presidenta  deu  13  pedaladas.  O  governador

Anastasia com as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e vieram aqui
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criticá-lo, enquanto a presidenta do partido deles pediu um mês para explicar. Quero

ver  a presidenta explicar  isso.  Meteu a mão no dinheiro do FGTS do trabalhador

brasileiro,  isso  é  um  escândalo.  Como  se  explica  meter  a  mão  no  dinheiro  do

trabalhador? Ora, que governo é esse? Esse governo não representa o nosso país. É

lamentável.  Sr.  Presidente,  tenho de confessar  que aproveitei  um pouco.  V.  Exa.

estava despachando os documentos, e eu ultrapassei o tempo. Agradeço-lhe muito.

Peço desculpas aos companheiros que aguardam para declarar voto. Agradeço ao

senhor, tive um tempo a mais. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O  deputado  Dirceu  Ribeiro  –  Meu  caro  presidente  Hely  Tarqüínio,  senhoras  e

senhores deputados, uso da oportunidade para comunicar aos nobres colegas que,

nesta tarde, protocolizei nas Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Educação, Ciência e Tecnologia pedido de convocação de audiência pública especial

conjunta  para  darmos  encaminhamento  a  uma  solução  para  a  situação  dos

servidores da educação atingidos pela inconstitucionalidade da Lei Complementar nº

100/2007.  Peço aos nobres colegas, titulares e suplentes das referidas comissões,

que  acolham  o  mais  urgente  possível  nossa  solicitação.  Não  podemos  continuar

discutindo indefinidamente nesta Casa sem que alguma solução seja encaminhada

ao  nosso  governador  Fernando  Pimentel.  Quero  dizer  a  todos  que,

independentemente  de  partidos,  precisamos  aproveitar  essa  grande  oportunidade

que o governo do Estado está dando à educação para arrumarmos uma solução para

os que foram atingidos pela lei. Apresentei uma solução – e é uma solução –, que

está sendo discutida no governo, este está sendo receptivo na solicitação. Acho que

deverá haver algumas modificações, mas o fato é que temos confiança absoluta em

que o governo, através das lideranças, dos secretários e de todos, achará o caminho

ideal  para  resolvermos  o  problema  desses  professores  e  dessas  professoras.

Agradeço ao presidente esta oportunidade e solicito a todos os colegas que façamos

uma  reunião  ampla,  um  entendimento  grande  para  que  esse  problema  seja

solucionado. Conversei também com nosso presidente da Comissão de Educação,

deputado Paulo Lamac, que, analisando essa sugestão, está procurando um caminho

definitivo para a questão. Muito obrigado.
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Declarações de Voto

O deputado  Durval  Ângelo  –  Sr.  Presidente  e  Srs.  Deputados,  hoje  foi  um dia

histórico nesta Casa, um dia em que a educação resgatou sua dignidade e seu papel,

graças ao entendimento, ao diálogo e aos projetos do governador Fernando Pimentel

que aprovamos hoje. A luta pelo piso salarial é uma luta histórica da categoria em

Minas  Gerais,  porque o  art.  206  da Constituição  Federal  consagrou que a  única

categoria profissional no Brasil  a receber o piso nacional seria  a dos professores.

Então, hoje é dia de júbilo, de alegria. Quantas e quantas vezes a educação via na

Assembleia um adversário, um inimigo, porque só votamos retiradas de direitos! Todo

mundo  se  lembra,  em  2003,  daquele  famigerado  projeto  do  ex-governador  Aécio

Neves, que cortou vantagens e, principalmente, acabou com os quinquênios de quem

estava  entrando  na  carreira.  Todo mundo  se  lembra,  em  2010,  da  imposição do

subsídio. Num primeiro momento, o governo o colocou em aberto para escolha dos

profissionais. Cada um poderia escolher se queria remuneração antiga de carreira ou

subsídio,  e  90% disseram não ao subsídio,  mas esta Casa,  de  forma insensível,

aprovou. As galerias estavam cheias, num clima de tanta tristeza que nunca tinha

visto em 38 anos de magistério. Hoje votamos, em três anos, a conquista do piso.

Aprovamos a anistia para os professores que fizeram greve nos governos tucanos.

Aprovamos  hoje  a  equiparação  com  os  aposentados.  Aprovamos  hoje  algo

fundamental, que é o resgate da dignidade da educação. Sobre as pedaladas fiscais,

vamos conversar na semana que vem. Vamos provar,  quem sabe, como a versão

dois  da  herança  maldita  está  acontecendo  em  Minas  Gerais.  Pior  que

provisoriamente usar o dinheiro do fundo de garantia para construção de moradias foi

acabar  com  o  Funpemg,  o  fundo  da  aposentadoria.  O  dinheiro  do  Funpemg  foi

retirado  pelo  governo  anterior  para  pagar  empreiteiro.  Vamos  mostrar  outras

pedaladas fiscais que faziam do orçamento de Minas Gerais uma peça de ficção, uma

ficção de terror. Vamos mostrar como eles conquistaram o déficit zero através das

pedaladas  fiscais.  Aguardem  os  próximos  capítulos,  as  pedaladas  fiscais  das

Alterosas desses 12 anos. Posso falar, Sr. Presidente? O recurso era tirado de fundo

do trabalhador,  de dinheiro suado descontado do trabalhador.  Mostraremos outras

pedaladas  fiscais,  com  empréstimos,  com  anulação fictícia  nos  finais  de  ano,  de
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empenho. Mostraremos essas pedaladas fiscais. Havia projeções irreais de receita.

As pedaladas fiscais de Minas Gerais assustarão muito mais que a discussão que

acontece na União. Gostaria de fazer aqui um agradecimento a todos os deputados

desta Casa pela lição de cidadania cívica que tivemos hoje, pelo embate fraterno

dentro de uma visão de poder, dentro da busca do diálogo. Como líder do governo

Fernando Pimentel, fico satisfeito com o clima e o nível dos debates nesta Casa. A

democracia ganha com isso. A democracia se fortalece. Muito obrigado. Acredito que,

na semana que vem, com a promulgação da PEC e com a sanção do projeto do piso,

faremos aqui  uma grande festa.  A Assembleia e o governador  Fernando Pimentel

farão  essa  festa.  O  presidente  Adalclever  Lopes,  a  Mesa  da  Assembleia,  o

governador  Pimentel  e os  educadores presentes festejarão  o dia em que alguém

pensou em salvar a educação de Minas Gerais, que foi bombardeada por 12 anos por

gente que não amou e não teve carinho e cuidado com a educação mineira.

O  deputado  Paulo  Lamac  –  Obrigado,  presidente.  Gostaria,  fazendo  coro  com

nosso líder, líder do governo, deputado Durval Ângelo, manifestar nossa satisfação

com a importante aprovação hoje da PEC nº 35, que vem viabilizar os termos do

grande acordo, do acordo histórico firmado com a educação, por meio do qual se

demonstra que é possível  priorizar  os  investimentos do Estado nas políticas mais

necessárias  e  mais  desejadas  pela  população  de  Minas  Gerais.  Todos  fazem  o

discurso de que é preciso priorizar saúde e educação, que a educação é a base para

o desenvolvimento, mas o que verificamos em nosso estado, nos últimos anos, foram

investimentos  aquém  do  mínimo  constitucional.  Ora,  se  existe  um  mínimo  que

constitucionalmente deve ser investido em educação em nosso estado, isso precisa

ser  observado  sob  pena  de  se  caracterizar  inconformidade  das  contas.  A nossa

discussão  aqui  é  para  além  da  fiel  observância  do  mínimo  constitucional  a  ser

investido  em saúde,  em educação.  É preciso lançar  mão adequadamente desses

recursos,  valorizando  os  profissionais  e  dando  sustentabilidade  aos  programas

pedagógicos. Agora vamos discutir a educação para os próximos 10 anos em nosso

estado.  Temos  nesta  Casa  o  desafio  de  analisar  o  próximo  Plano  Estadual  de

Educação,  que  deve  chegar  já  na  próxima  semana.  A  nossa  expectativa,  já

determinada pelo presidente Adalclever Lopes, da Assembleia Legislativa, é realizar
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um fórum técnico.  Estaremos em dezenas de municípios do Estado apresentando

proposta, debatendo e escutando. Precisamos oferecer aos mineiros e às mineiras

um plano para os próximos 10 anos de educação, sustentado por um corpo técnico,

por um quadro de profissionais da educação que não se sentirão discriminados e

injustiçados, como era a realidade antes desse plano, desse programa, desse grande

acordo histórico aprovado nesta Casa, depois de uma negociação muito intensa e de

um  comprometimento  muito  significativo  do  governo  do  Estado,  do  governador

Fernando  Pimentel.  Gostaria  de  deixar  esse  registro.  Hoje  fizemos  uma votação

importante. Em que pese às inconformidades fiscais verificadas em Minas Gerais nos

anos anteriores, estamos entrando no eixo, começando a entrar no rumo certo, o que

nos  dá  uma expectativa  muito  grande.  Temos  de  saber,  presidente,  distinguir  as

coisas que são realmente importantes daquelas que são secundárias. Fico um pouco

impressionado quando vejo algum parlamentar questionando por que o recurso do

FGTS sempre  foi  investido  em construção neste  país.  Sempre  vemos  escrito  em

placas de construção de imóveis de luxo e de classe média: recursos dos FGTS.

Esses  recursos  serem  utilizados  para  a  construção  de  moradias  populares,  para

habitação de interesse social, é um absurdo, é lançar mão, é meter a mão no fundo

do trabalhador.  Essa história de aplicação indevida dos recursos do trabalhador é

algo que me assusta um pouco. Quando víamos recurso do FGTS, ou seja, recurso

do  trabalhador,  investido  em  imóveis  de  alto  luxo  em  todo  o  País,  ninguém

questionava. Da mesma maneira, o recurso vai voltar. Quando ele é utilizado para

construção de habitação de interesse social, é um absurdo, aí vem a gritaria. São

coisas  assim  que  precisam  ser  superadas  neste  país.  Acredito  que  estamos

caminhando  bem.  A  população  não  aceita  mais  que  as  coisas  aconteçam

impunemente, que as inverdades sejam colocadas de maneira não comprovável. Não

tenho a menor dúvida de que os esclarecimentos devidos sempre virão. Teremos,

muito em breve, a transparência dos investimentos aqui no Estado, a clareza de que

eles estão sendo feitos de maneira objetiva, dentro do mais límpido interesse público.

Além disso, os questionamentos que eventualmente surgirem em relação a recursos

federais  certamente  serão  esclarecidos.  Espero  que  seja  um  novo  tempo  de

esclarecimento e de boa política no nosso país. Certamente no nosso Estado esse
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tempo  já  começou.  As  votações  de  hoje  demonstram  clara  e  limpidamente  que

estamos mudando o rumo e entrando, finalmente, no rumo certo em Minas Gerais.

Muito obrigado, presidente. Só um minuto para concluir algo que não poderia deixar

de  colocar.  Peço  a  compreensão  de  V.  Exa.  e  do  deputado  Rogério  Correia.  O

deputado Dirceu Ribeiro apresenta uma contribuição importantíssima, uma alternativa

que nós, da Comissão da Educação, entendemos que pode dar margem, sim, a uma

nova abordagem. Especificamente, hoje travamos inúmeras discussões acerca disso

para que,  nos próximos dias,  a comissão se reúna,  inspirada pela proposição do

deputado Dirceu Ribeiro, para propormos uma abordagem um pouco diferente das

designações que acontecem no Estado de Minas Gerais. Eu diria, uma abordagem

complementar  que  certamente  tem  tudo  para  viabilizar  um  final  ainda  mais

organizado  para  a  complexidade  que  foi  criada  em  cima  da  aprovação

inconstitucional  de  um projeto de lei  que tentou  efetivar  servidores sem concurso

público,  que,  naturalmente,  não  tinha  como  ser  bem-sucedido.  Pensamos  em

alternativas a isso. Estamos conversando com o líder do governo, como o líder do

bloco,  para  podermos,  a  partir  da  inspiração  da  proposição  do  deputado  Dirceu

Ribeiro, construir uma alternativa nesta Casa que dê resposta à expectativa justa dos

servidores que foram ludibriados pela Lei nº 100. Muito obrigado, presidente.

O deputado Rogério Correia – Presidente Hely Tarqüínio, hoje é dia de comemorar

a vitória dos professores e dos trabalhadores em educação de Minas Gerais, mas é

dia também de anunciar tempos melhores para a educação mineira. Era necessário

que isso ocorresse, porque a situação era de calamidade no interior das escolas, e o

trabalho que teremos pela frente é muito grande, mas é uma vitória significativa. Há

13  pontos  fundamentais  na  conquista  dos  professares,  mas  me  lembrei  de  dois

agora. Vou relatar, portanto, 15 pontos, em comemoração, aliás, à aliança do PT com

o PMDB, com o Bloco Minas Melhor e com o Bloco Independente, que possibilitou

essa vitória aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro ponto: acabou o subsídio, e o

professor volta a receber agora com o piso salarial. Segundo, o piso será o valor do

piso nacional para jornada de 24 horas-aula, e não mais para a jornada de 40 horas,

como anunciava o governo passado, negando, portanto, o pagamento do histórico

piso  salarial  dos  professores.  Terceiro,  não  há  mais  carreira  congelada,  e  os
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professores e trabalhadores da educação terão duas promoções na carreira apenas

no governo Fernando Pimentel. Haverá agora reajuste anual em janeiro, conforme o

reajuste do piso nacional.  Acabou a época do reajuste zero, pago pelos governos

passados do PSDB. Agora, todos os anos, em janeiro, teremos reajuste conforme o

reajuste do piso nacional. Estão incluídos os aposentados nos mesmos benefícios de

quem está na ativa, portanto faz justiça também aos professores e professoras mais

idosos.  Estão  incluídos  todos  os  trabalhadores  da  Lei  nº  100,  designados  e

concursados, e também todas as carreiras de educação, não apenas os professores,

mas também os auxiliares de escola, técnicos de educação etc. O diretor fará opção

por dobra de salário do seu cargo mais 50%, e o diretor apostilado antes de 2003

também  será  contemplado  no  acordo.  Oitavo,  estão  anistiados  aqueles  que

participaram das greves de 2010 a 2014, perseguidos pelo governo tucano passado.

Nono, todos terão agora acesso à alimentação escolar, ou seja, acaba a punição do

governo do PSDB que proibia o trabalhador da educação de se alimentar na escola.

Décimo, serão nomeados 60 mil trabalhadores até 2018. Décimo primeiro, a eleição

direta de diretor de escola será feita em dezembro. Décimo segundo, haverá ainda o

fim  do  passivo  de  aposentadorias.  Mais  de  6  mil  pessoas  estavam  na  fila  da

aposentadoria, agarradas pela má gestão do governo passado. Décimo terceiro, a Lei

nº  100. Todos terão agora,  apesar da decisão em definitivo do STF, um olhar  do

governo  para  não  serem  demitidos  e  terem  seu  tempo  contado  para  efeito  de

aposentadoria sem perda de um dia; e, até dezembro, os que ficarem com o tempo já

adquirido  para  aposentadoria  poderão  aposentar-se  pelo  Ipsemg.  Serão  todos

acolhidos pela Previdência e pelo Ipsemg: os que estão adoecidos e em ajustamento,

e terão também garantia  de contagem de tempo para desempenho nos próximos

concursos e preferência nas designações. Décimo quarto, os professores T1 e T2

passarão agora a PEB, como professores, portanto terão um ganho muito grande, e

teremos carreira apenas para ensino superior. Décimo quinto, acabou a repressão, a

escola em que a cara feia do governo era seguida de desmandos e mandos com os

trabalhadores da educação. No lugar disso, veio a mesa do diálogo. Então, essa foi

uma  conquista  histórica.  Infelizmente,  alguns,  com  muita  inveja,  que  pensam  no

passado  e  não  aceitam  a  derrota,  tentam  jogar  água  no  chope  da  festa  dos



1830
____________________________________________________________________________

trabalhadores da educação, mas esses trabalhadores sabem do valor dessa vitória:

fizeram greve de 112 dias, trabalharam pelo piso, fortaleceram o Sind-UTE. Portanto,

parabenizo os professores aqui mais uma vez, por sua luta; parabenizo também o

sindicato na pessoa da Profa. Beatriz Cerqueira, uma grande guerreira que soube

unir esse rebanho de professores e trabalhadores da educação em torno de tantos

pontos importantes; parabenizo, é claro, a Assembleia Legislativa, que soube acolher

o debate e, mesmo na divergência, aprovar a vitória dos professores. Obrigado.

O deputado Gil Pereira – Deputado Dirceu Ribeiro, deputado João Leite, quero falar

de minha alegria de estar aqui hoje e falar que votamos na PEC nº 35 e também na

emenda  que  tanto  queríamos  que  fosse  aprovada,  dando  tranquilidade  aos

educadores e aos servidores da Lei nº 100. Quero repetir o que o deputado João

Leite  e  diversos  parlamentares  falaram  sobre  a  angústia  dos  funcionários  que

trabalharam 10, 15, 20, 25, 29 anos. Alguns até choram demonstrando indignação,

falta de perspectiva com o futuro. Foram pessoas que contribuíram com o Estado de

Minas Gerais, com todas as regiões, e muitas vezes abdicaram da família para se

dedicar  à  educação,  às  crianças  do  nosso  estado.  Votamos  a  PEC  nº  35,  mas

votamos também a emenda que dava direito a esses trabalhadores de continuarem

no Estado. Quanto à constitucionalidade ou não da proposta, cabe ao Supremo julgar.

Fica aqui o nosso registro a todos os professores de Minas Gerais, especialmente da

minha Montes Claros, do meu Norte de Minas. Continuaremos na Assembleia sempre

defendendo  a  educação,  principalmente  vocês.  Sr.  Presidente,  mais  uma  vez  a

presidenta Dilma apresentou uma medida provisória que exclui o Norte de Minas, o

Jequitinhonha  e  o  Mucuri.  Ela  criou  um  fundo  de  energia  no  valor  de

R$13.000.000.000,00 para  os  estados do Nordeste,  o  que é  muito  importante.  O

recurso será gasto com energias renováveis. Falo como presidente da Comissão de

Minas  e  Energia.  Já  ligamos  para  alguns  deputados  federais,  pedimos  ao  ex-

governador e atual senador Antonio Anastasia, grande conhecedor da nossa região,

que apresentasse emenda beneficiando não apenas os Estados nordestinos, mas

também a região mineira que compõe a área da Sudene, como o Norte de Minas, o

Jequitinhonha e o Mucuri, ou seja, 168 municípios do nosso estado. Fizemos-lhe esse

pedido, com dados técnicos, a fim de que também Minas Gerais possa receber desse
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fundo aporte para investir em energias renováveis, ainda mais que estamos vivendo

um momento muito auspicioso, pois haverá o leilão do governo federal, da Aneel e do

governo do Estado para realmente termos a energia solar no Norte de Minas, além de

a Cemig ter feito um mapa solarimétrico muito benfeito. A nossa região pode ter essa

energia, aliás a baixo custo, hoje mais barata do que a termelétrica a óleo diesel e a

gás.  Realmente,  assim como a energia eólica se viabilizou há seis  anos,  quando

ninguém acreditava, hoje a energia solar está sendo viabilizada. Quero, mais uma

vez,  registrar  também  o  nosso  apoio  a  fim  de  termos  essas  empresas,  quer

americanas, quer espanholas, quer chinesas, para investirem em Minas Gerais, na

nossa  região,  principalmente  no  Norte.  Muito  obrigado,  deputado  Hely  Tarqüínio.

Parabéns pela condução dos trabalhos.

Encerramento

O presidente – A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para a especial de amanhã, dia 25, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (–  A ordem  do  dia  anunciada  foi  publicada  na  edição  anterior.).

Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 45/2015*

Belo Horizonte, 24 de junho de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito a essa Casa Legislativa, nos termos do art. 69 da Constituição Estadual,

urgência na tramitação do Projeto de Lei  n°  2.173,  de  2015,  que dispõe sobre a

utilização de parcelas dos depósitos judiciais realizados em processos vinculados ao

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o custeio da previdência social,

do pagamento de precatórios e da assistência judiciária, bem como a amortização da

dívida com a União.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Fernando Damata Pimentel, Governador do Estado.”
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– Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.173/2015.

* – Publicado de acordo com o texto original.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.503/2015

EMENDA Nº 1

Autoria: João Vítor Xavier – PSDB

Acrescente-se ao artigo 8º, os seguintes incisos:

XII – demonstrativo consolidado do serviço da dívida para 2016, acompanhado da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas;

XIII  –  demonstrativo  da  previsão  de  arrecadação  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, discriminado por gênero;

XIV  –  demonstrativo  da  Receita  Corrente  Ordinária  do  Estado,  desdobrada  em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

XV  –  demonstrativo  regionalizado,  em  valores  nominais  e  percentuais,  das

despesas decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária

e por tipo de receita, referentes aos exercícios de 2014 e 2015 e à previsão para o

exercício de 2016;

XVI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente na

execução  da  política  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,

conforme o disposto na Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006;

XVII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a criança e o adolescente;

XVIII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social

dos municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice

Mineiro de Responsabilidade Social – IMRS –, nos termos do disposto nos arts. 4º e

5º da Lei nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002;

XIX  –  demonstrativo  dos  programas  financiados  com  recursos  da  União,
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identificando a receita prevista e a realizada no exercício de 2015 e a receita prevista

para o exercício de 2016;

XX – demonstrativo da receita líquida real, a que se refere a Lei federal nº 9.496, de

11 de setembro de 1997;

XXI – demonstrativo regionalizado do Orçamento Fiscal, em valores nominais, a ser

aplicado por função.

Justificação: O acréscimo dos incisos tem por objetivo ampliar a transparência no

gasto dos recursos públicos, considerando que foram omitidas no Projeto da LDO

deste  ano  relatórios  essenciais,  que  constam  das  LDOs  e  LOAs  anteriormente

aprovadas nesta Casa. O texto enviado pelo Governador reduz, consideravelmente, a

necessária transparência com o gasto dos recursos públicos.

EMENDA Nº 2

Autoria: João Vítor Xavier – PSDB

Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte parágrafo, renumerando-se o parágrafo único

para § 1º

§ 2º – Para fins do disposto no inciso XV, serão consideradas as despesas dos

fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

EMENDA Nº 3

Autoria: João Vítor Xavier – PSDB

Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

Art. (...) – Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a serem aplicados em ações

e  serviços  públicos  de  saúde,  serão  consideradas  as  despesas  empenhadas,

liquidadas  ou  não,  inscritas  em  restos  a  pagar  até  o  limite  das  disponibilidades

vinculadas de caixa ao final do exercício, demonstradas na forma do inciso I do art.

50 da Lei Complementar 101, de 2000.

Justificação: Nos termos do art. 50, I, da LRF, é obrigatório que a Administração

Estadual elabore a escrituração pública das disponibilidades de caixa, evidenciando

os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória, a fim de que sejam

identificados e escriturados de forma individualizada.

EMENDA Nº 4

Autoria: João Vítor Xavier – PSDB
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Acrescente-se onde convier o seguinte art.:

Art.  (...)  –  Para  efeito  de  cálculo  dos  recursos  mínimos  a  serem  aplicados  na

manutenção e desenvolvimento do ensino, não serão consideradas as despesas com

inativos e pensionistas da área da educação.

Justificação: O Tribunal de Contas do Estado, por meio da Instrução Normativa nº

09,  de  2011,  com base nos  dispositivos  constitucionais,  entendeu que  não serão

considerados,  na  composição  do  índice  de  aplicação  no  ensino,  os  gastos  com

inativos e pensionistas da área da educação, para fins do limite constitucional com

manutenção e desenvolvimento do ensino.

EMENDA Nº 5

Autoria: João Vítor Xavier – PSDB

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art.  ...  –  A  aprovação  de  projeto  de  lei  que  institua  ou  altere  tributo  está

condicionado  à  apresentação  da  correspondente  demonstração  da  estimativa  do

impacto na arrecadação devidamente justificada.

Justificação: A LRF prevê, nos casos de criação, expansão ou aperfeiçoamento de

ação governamental,  que acarreta  aumento  de  despesa,  a  estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro.

EMENDA Nº 6

Autoria: João Vítor Xavier – PSDB

Dê-se ao art. 46 a seguinte redação:

Art.  46 – Os Poderes Executivo,  Judiciário  e Legislativo,  o Ministério  Público,  a

Defensoria  Pública,  o  TCEMG e os órgãos  e  entidades  da administração pública

estadual divulgarão, no diário oficial  do Estado e em suas respectivas páginas na

internet, até o vigésimo dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo

da  despesa  mensal  realizada  no  trimestre  anterior  com  remuneração,  subsídio  e

verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer

outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e

inativos, discriminada por unidade orçamentária,  por vínculo funcional,  e por cargo

emprego  ou  função,  vedada  a  aglutinação  de  funções,  informando  também  o

respectivo número de ocupantes ou membros.
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Justificação: A partir da Lei nº 21.447, de 01/08/2014, a SEPLAG passou a informar

o vínculo dos servidores ativos no demonstrativo da despesa mensal realizada no

trimestre  anterior  e  o  PL  1.503/2015  retirou  esta  obrigatoriedade,  bem  como  a

vedação  à  aglutinação  de  funções.  Isso  prejudica  a  transparência,  bem  como  a

análise  das  remunerações  médias,  já  que  poderiam  ser  agrupadas  gratificações

diferenciadas.

EMENDA Nº 7

Autoria: João Vítor Xavier – PSDB

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. (...) – Para assegurar transparência e participação popular durante o processo

de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá audiências

públicas em  todas  as  Regiões  de Planejamento,  nos  termos  do artigo  48  da  Lei

Complementar Federal nº 101/2000.

Justificação:  A  transparência  será  assegurada,  também,  mediante  incentivo  à

participação popular e à realização de audiências públicas, durante os processos de

elaboração  e  de  discussão  de  planos,  da  lei  de  diretrizes  orçamentárias  e  dos

orçamentos, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

EMENDA Nº 8

Autoria: João Vítor Xavier – PSDB

Dá-se ao inciso III do art. 45, a seguinte redação:

III  –  a  execução  bimestral  das  metas  físicas  e  orçamentárias  do  PPAG  e  o

detalhamento  da  execução  orçamentária  dos  subprojetos  e  subprocessos  que

constam em cada ação.

Justificação:  A transparência  decorre  de  uma  obrigação,  imposta  aos  gestores

públicos, no sentido de demonstrar à sociedade que cumpriram de forma eficiente

suas missões. Com efeito, a execução orçamentária dos subprojetos e subprocessos

somente poderá ser acompanhada se publicados os dados.

EMENDA Nº 9

Autoria: João Vítor Xavier – PSDB

Acrescente-se ao art. 45, os seguintes incisos:
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VIII  –  o  demonstrativo,  atualizado  quadrimestralmente,  da  execução  físico-

financeira dos programas e ações vinculadas ao Fundo de Erradicação da Miséria;

IX – a cópia dos contratos de operação de crédito, no prazo de trinta dias contados

da data de sua publicação;

X – as revisões do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Minas

Gerais, celebrado entre o Estado e a União.

Justificação:  A transparência  decorre  de  uma  obrigação,  imposta  aos  gestores

públicos, no sentido de demonstrar à sociedade que cumpriram de forma eficiente

suas missões. O acréscimo dos incisos tem por objetivo ampliar a transparência no

gasto  dos  recursos  públicos,  considerando  que  foram  omitidos  no  projeto  de  lei

1503/2015, demonstrativos e documentos essenciais, que constam da Lei nº 21.447,

de 01/08/2014.

EMENDA Nº 10

Autoria: Ulysses Gomes – PT

Acrescente-se na Subseção III da seção II do Capítulo III o seguinte art.:

"Art.  –  Os  órgãos  ou  entidades  concedentes  deverão  disponibilizar  na  internet

informações  contendo,  no  mínimo,  data  da  assinatura  dos  instrumentos  de

transferência  voluntária,  nome  do  convenente,  objeto  das  transferências,  valor

liberado e classificação funcional, programática e econômica do respectivo crédito.

Parágrafo único. Os órgãos concedentes deverão ainda:

I – divulgar, pela internet:

a) no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da lei orçamentária, o conjunto

de exigências e procedimentos, inclusive formulários, necessários à realização das

transferências;

b)  os  meios  para  apresentação  de  denúncia  sobre  a  aplicação  irregular  dos

recursos transferidos;

II  –  viabilizar  acompanhamento,  pela  internet,  dos  processos  de  liberação  de

recursos;

III  –  adotar  procedimentos  claros,  objetivos,  simplificados  e  padronizados  que

orientem  os interessados de modo a  facilitar  o  seu acesso direto  aos órgãos  da

Administração Pública Estadual.".



1837
____________________________________________________________________________

Justificação:  A  emenda  tem  como  objetivo  simplificar  e  dar  transparência  à

execução de políticas públicas estaduais por meio da colaboração com os municípios.

EMENDA Nº 11

Autoria: Dirceu Ribeiro – PHS

Modifica-se o artigo 9º, parágrafo único:

“Parágrafo ÚNICO: Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até

30  de  junho  de  2015,  tenham  sido  contempladas  com  recursos  do  Orçamento

Estadual.”

Justificação: Independentemente do volume de recursos investidos em uma obra, e

desde que a mesma tenha sido iniciada, ela não pode sofrer solução de continuidade,

interrompida. Portanto, qualquer obra iniciada, ultrapassando ou não 35% de custo

estimado, deve ser finalizada.

EMENDA Nº 12

Autoria: Dirceu Ribeiro – PHS

Acrescente-se ao art. 10, caput, o seguinte:

“Art. 10 – (...), além dos recursos vinculados aos convênios publicados no órgão

oficial do Estado de Minas Gerais.”

Justificação: Uma vez que a LDO 2015 prevê a garantia de honrar os empréstimos

anteriormente  assumidos  à  sua  aprovação,  bem  como  os  demais  encargos  que

possivelmente sobre aqueles possam recair, é condizente que incluam também, da

mesma forma, os convênios pactuados.

EMENDA Nº 13

Autoria: Dirceu Ribeiro – PHS

Acrescente-se ao art. 12, parágrafo segundo:

"Art. 12 – (...), desde que nele previsto."

Justificação: Uma vez que o governo do Estado cumpra as propostas descritas no

PPAG, e nele queira se vincular para criar novos programas ou ações, é fundamental

que no mesmo Plano conste esta possibilidade.

EMENDA Nº 14

Autoria: Dirceu Ribeiro – PHS

Acrescente-se ao art. 8, no fim do inciso V:
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“Art. 8º –

V – (...) priorizando os investimentos em custeio.”

Justificação:  O  Estado  de  Minas  Gerais  deve  investir  mais  recursos  de  seu

orçamento no  custeio das ações e serviços de saúde,  e menos investimentos de

capital. Nossos municípios já não mais suportam, sozinhos, o ônus do financiamento

das ações e serviços de saúde, e, ainda, nossos prestadores estão financeiramente

sufocados,  em  razão,  também,  do  baixo  valor  de  tabela  de  pagamento  dos

procedimentos realizados pelo SUS.

EMENDA Nº 15

Autoria: Dirceu Ribeiro – PHS

Acrescente-se ao art. 60, caput:

“Art. 60: (...), com prioridade para o investimento em Educação, Saúde e Segurança

Pública.”

Justificação:  A  organização  administrativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  neste

governo,  foi  dividida  em  regiões,  e,  assim,  faz-se  necessário  priorizar  os

investimentos nas áreas defendidas por esta emenda. Educação, Saúde e Segurança

Pública são políticas públicas majoritariamente reclamadas pela população em geral.

EMENDA Nº 16

Autoria: Dirceu Ribeiro – PHS

Acrescente-se ao art. 61:

“Parágrafo  único  –  Os  recursos  advindos  do  superávit  financeiro,  serão

obrigatoriamente aplicados nas áreas da educação e da saúde.”

Justificação: Como é do conhecimento de todos, as carências do nosso Estado e

seus  municípios,  principalmente  nas  áreas  da  Educação  e  Saúde  públicas,  faz

priorizarmos a destinação do superavit fiscal, anteriormente não previstos, e aplicá-

los em ações e serviços públicos de relevância social. É o Poder Legislativo dando

forma à sua competência autorizativa.

EMENDA Nº 17

Autoria: Dirceu Ribeiro – PHS

Acrescente-se ao art. 62:

“Art.  62 – (...),  limitado a um único evento de dispensa de licitação por mês de

referência, não cumulativo.”
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Justificação:  Despesas irrelevantes,  ainda que previstas  em lei,  não podem ser

recorrentes. A responsabilidade do uso do dinheiro público, no tocante às dispensas

nos  certames  licitatórios,  deve  ocorrer  dentro  dos  princípios  administrativos  da

moralidade, previsibilidade e razoabilidade, ressalvados, claro, aqueles previstos na

Lei  Federal  nº  8.666/93.  Assim,  acrescentar  ao  mencionado  artigo  uma limitação

legal, condicionando que só pode haver uma dispensa de licitação mensalmente, é

valorizar o investimento dos recursos que a LOA se propõe a disciplinar.

EMENDA Nº 18

Autoria: João Alberto – PMDB

Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 24, renumerando-se os demais:

“Art. 24 – ( ...)

§  2º  –  As  empresas  estatais  dependentes  poderão  programar  despesas  de

investimento  com  até  40%  (quarenta  por  cento)  dos  recursos  diretamente

arrecadados, quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo ou

em parte, do Tesouro Estadual.”.

Justificação:  Os  recursos  diretamente  arrecadados  pelas  empresas  estatais

dependentes  serão  destinados,  inclusive,  para  investimentos  e  manutenção  da

infraestrutura preexistente, sendo esta infraestrutura contrapartida para a celebração

de convênios e contratos com órgãos públicos e iniciativa privada, no cumprimento de

suas  atividades  institucionais.  A redação  proposta  permitirá  a  celebração  de  tais

contratos e convênios, de fundamental importância para as estatais.

Importante ressaltar que a Lei 21.447, de 1º de agosto de 2014, que dispõe sobre

as diretrizes para a elaboração da lei  orçamentária para o exercício financeiro de

2015 e dá outras providências, contempla esta matéria.

EMENDA Nº 19

Autoria: João Alberto – PMDB

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art.  (  )  –  Não  haverá  contingenciamento  nas  ações  de  execução  e

operacionalização  de  programas  e  projetos  de  geração  de  tecnologias,  de

conhecimento, de informações e de infraestrutura que visem a atender  demandas

emergenciais  e  estratégicas  de  pesquisa  e  experimentação  do  agronegócio  no

Estado.
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Justificação: O Estado de Minas Gerais contribui substancialmente para a produção

agrícola  do  país.  No  entanto,  o  aparecimento  de  novas  pragas  e  doenças  têm

causado enormes prejuízos à agricultura e à pecuária nacionais. Dentre estas pragas

estão o “bicudo do algodoeiro”, que dizimou a cotonicultura mineira, a “peste suína”, a

(ferrugem do café) e outras. Para combater pragas e doenças são necessárias ações

governamentais de caráter emergencial e o desenvolvimento de tecnologias é uma

das principais ações a ser incrementada. Hoje, a morte súbita do citrus, a ferrugem

asiática da soja e a sigatoka negra, além de outras, se apresentam como ameaças à

agricultura  mineira  e  nacional.  Estas  doenças  causam  perda  na  qualidade  dos

produtos e podem atingir até 40% da produção.

Com relação às demandas estratégicas, destaca-se entre outras, a de produção e

utilização de biocombustíveis, ambientalmente desejáveis, porém ainda carentes de

tecnologias totalmente dominadas e disponíveis.

As propostas de pesquisa para soluções tecnológicas emergenciais e estratégicas

não podem ficar aguardando os eventuais lançamentos de editais de apoio financeiro

para as diversas instituições de pesquisa e estas não podem prescindir de recursos

orçamentários  para  custeio  de  projetos,  pelo  menos  para  aqueles  de  caráter

emergencial e estratégico.

EMENDA Nº 20

Autoria: Ricardo Faria – PCdoB

"Acrescente-se ao art. 45 o seguinte inciso:

Art. 45.

VIII  –  Execução financeira e orçamentária trimestral  dos contratos firmados pelo

Estado por meio de Parcerias Público-Privadas – PPP, instituída pela Lei 14.868, de

2003".

EMENDA Nº 21

Autoria: Lafayette de Andrada – PSDB

Acrescente-se ao Art. 53 o seguinte §:

§ (...) – O BDMG observará em sua linha de crédito taxa de juros diferenciada para

as indústrias envolvidas no processo de liberação do Licenciamento Ambiental.

Justificação:  O  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  (BDMG)  oferece
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financiamento  para  pagamento  dos  custos  de  análise,  emolumentos  e  estudos

ambientais, e está disponível para diversos setores da economia, com foco nas micro

e pequenas empresas. Contudo, a concessão de crédito tem como condição que a

empresa esteja em dia com as obrigações ambientais.

Desse modo, é importante instituir uma linha de crédito e financiamento no BDMG

para empresas sem o licenciamento ambiental, com taxas de juros diferenciadas para

pagamento do custo de estudos e análises ambientais necessários à regularização

ambiental  de  qualquer  empresa,  independente  do  faturamento  e  do  tempo  de

operação.

EMENDA Nº 22

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art.  ....  “A lei  orçamentária destinará recursos com vistas  à promoção de ações

urbanísticas pontuais nos municípios do sul de Minas.”

EMENDA Nº 23

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art. ....  “A lei orçamentária destinará recursos com vistas ao fomento e apoio ao

turismo nos municípios mineiros.”

EMENDA Nº 24

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art.  ....  “A lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  às  intervenções  na

infraestrutura urbana e rural nos municípios do sul de Minas.”

EMENDA Nº 25

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art. .... “A lei orçamentária destinará recursos com vistas à execução do Programa

de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Padem.”

EMENDA Nº 26

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art.  ....  “A lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  ao  atendimento  dos

municípios do sul de Minas.”

EMENDA Nº 27

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB
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Art.  ....  “A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  a  ampliação  e

reestruturação de espaços esportivos nos municípios do sul de Minas.”

EMENDA Nº 28

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art. .... “A lei orçamentária destinará recursos com vistas ao estímulo à produção e

circulação cultural nos municípios do sul de Minas.”

EMENDA Nº 29

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art. .... “A lei orçamentária destinará recursos com vistas à execução das obras de

aumento de capacidade e restauração da Rodovia MG-290, trecho Pouso Alegre –

Ouro Fino – divisa MG/SP, que liga o Município de Pouso Alegre à divisa com o

Estado de São Paulo, via Município de Ouro Fino.”

EMENDA Nº 30

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art.  ....  “A lei  orçamentária destinará recursos com vistas  a criar  e equipar uma

unidade de terapia intensiva na Santa Casa de Misericórdia do Município de Ouro

Fino.”

EMENDA Nº 31

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art. .... “A lei orçamentária destinará recursos com vistas a instituir o polo fruticultor

de morango.”

EMENDA Nº 32

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art. .... “A lei orçamentária destinará recursos com vistas a pavimentação asfáltica

do trecho da Rodovia que liga o Município de Cambuí ao Município de Consolação.”

EMENDA Nº 33

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art. .... “A lei orçamentária destinará recursos com vistas à pavimentação asfáltica

da Avenida do Contorno, no Município de Ouro Fino.”

EMENDA Nº 34

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB
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Art.  ....  “A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  à  aquisição  de

equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia do Município de Jacutinga.”

EMENDA Nº 35

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art. .... “A lei orçamentária destinará recursos com vistas à pavimentação asfáltica

do trecho da rodovia que liga o Município de Jacutinga ao Município de Espírito Santo

do Pinhal/SP.”

EMENDA Nº 36

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art. .... “A lei orçamentária destinará recursos com vistas à construção de ponte na

rodovia MG-350, que liga o Município de Delfim Moreira à Rodovia BR-459.”

EMENDA Nº 37

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art.  ....  “A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  à  aquisição  de

equipamentos para o Hospital Antônio Moreira da Costa, no Município de Santa Rita

do Sapucaí.”

EMENDA Nº 38

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Art.  ....  “A  lei  orçamentária  destinará  recursos  com  vistas  ao  apoio  e

desenvolvimento do Conselho Tutelar do Município de Ouro Fino.”

EMENDA Nº 39

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

''Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XII  –  demonstrativo  dos recursos a  serem aplicados para  maior  contratação de

efetivo para Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares;."

EMENDA Nº 40

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

" Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XIII  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  implementação  de
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diretrizes na área de qualificação da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares

e agentes penitenciários e socioeducativos."

EMENDA Nº 41

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XIV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no aparelhamento, aquisição

de equipamentos de segurança, da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares,

além do patrulhamento rural e do meio ambiente. "

EMENDA Nº 42

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XV  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  aquisição  de  viaturas

compatíveis com a localidade dos destacamentos."

EMENDA Nº 43

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XVI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na aquisição de material de

escritório,  tal  como  aparelho  de  fax,  suprimentos  de  informática,  para  os

destacamentos."

EMENDA Nº 44

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

"Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XVII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados na construção e reforma de

espaços da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares, para apoio financeiro às

instituições com reformas, ampliação, construção de sedes, melhoria da infraestrutura

física."
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EMENDA Nº 45

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

"Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XVIII  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  manutenção  das

atividades da Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros Militares."

EMENDA Nº 46

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

"Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XIX  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  na  produção  de  eventos

institucionais;  ostensivo,  na  garantia  da  segurança  pública,  para  permitir  maior

integração  entre  sociedade  e  o  sistema  de  defesa  social,  para  contribuir  com

programas para diminuir a criminalidade e violência."

EMENDA Nº 47

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

"Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XX –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem aplicados  na  Diretoria  de  Educação

escolar e assistência social da Polícia Militar e Bombeiro Militar. "

EMENDA Nº 48

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

"Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XXI – demonstrativo dos recursos a serem destinados à Polícia Civil, Polícia Militar

e Bombeiros Militares com atuação na área rural."

EMENDA Nº 49

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

"Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:
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XXII  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  destinados  ao  policiamento

especializado e rodoviário."

EMENDA Nº 50

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

"Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XXIII – demonstrativo dos recursos a serem aplicados no apoio à estruturação e ao

reaparelhamento de unidades prisionais e para assunção de cadeias públicas."

EMENDA Nº 51

Autoria: Sargento Rodrigues – PDT

"Art. 8º – Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros exigidos pela

legislação em vigor:

XIV – demonstrativo dos recursos a serem investidos nas unidades de saúde do

sistema prisional;  recrutamento, treinamento, inclusive de tiro,  dos profissionais  de

segurança."

EMENDA Nº 52

Autoria: Felipe Attiê – PP

Dê-se ao § 2º do art. 20 a seguinte redação:

" Art. 20:

(...)

§ 2º – Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de

atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou

empregados da administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na

página do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação e a autorização

da  contratação,  na  qual  constarão,  necessariamente,  o  quantitativo  médio  de

consultores, o nome completo ou razão social e o número do CPF ou CNPJ de cada,

além de outros dados do contratado que tornem possível sua identificação, bem como

informações sobre o custo total dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo

de conclusão."

Justificação: Pretende-se ampliar  as portas de acesso aos números públicos em

comento  e,  ao  mesmo  tempo,  aumentar  a  efetividade  dessa  disponibilização.  É
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incontroverso  que  o  direito  à  informação  clara  é  um  dos  instrumentos  mais

adequados para a fiscalização e controle das despesas públicas, tanto por parte das

autoridades competentes quanto da população. Em tempos de crise de credibilidade

da Administração Pública,  é necessário  que se  garanta,  mais  do  que nunca,  que

esses dados cheguem adequadamente a quaisquer interessados. Nesse sentido, não

há justificativa para as lacunas que teriam espaço se aprovada a antiga redação do

parágrafo 2º, do art. 20, da LDO 2016, na medida em que permitiriam a publicação de

informações incompletas e insuficientes para sua real fiscalização. A fim de aumentar

a segurança jurídica e impedir  negligências danosas,  a redação por  nós proposta

sana tais inadequações. A Carta Magna, em seus artigos 5º,  inciso XXXIII,  e 37º,

inciso II do § 3º, garantem o acesso à informação, em especial aos atos de governo e

registros  administrativos,  bem  como  em  relação  a  dados  de  interesse  particular,

coletivo ou geral. Posteriormente, a Lei 12.527/2011, em seu art. 5º, deixa claro que

“é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada,

mediante  procedimentos  objetivos  e  ágeis,  de  forma  transparente,  clara  e  em

linguagem de fácil compreensão”, exatamente o que se busca com a emenda aqui

apresentada.

Sendo assim, apresentamos esta Emenda contando com o forte apoio desta Casa,

posto  que  assentamo-nos  em  matéria  e  princípios  constitucionais  de  inafastável

interesse público, para que possamos aprová-la e assegurar os direitos dos cidadãos

mineiros a uma gestão transparente e participativa.

EMENDA Nº 53

Autoria: Felipe Attiê – PP

Dê-se ao §1º do art. 36 a seguinte redação:

"Art. 36:

(...)

§  1º  –  As  empresas  controladas  pelo  Estado  publicarão  e  manterão,  nas  suas

páginas  na  internet,  relatório  trimestral,  publicado  e  editado  de  forma  clara  e

compreensível  aos  cidadãos,  dos  investimentos  realizados,  com  o  mesmo

detalhamento previsto no caput."

Justificação: É incontroverso que o direito à informação clara é um dos instrumentos
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mais adequados para a fiscalização e controle das despesas públicas, tanto por parte

das  autoridades  competentes  quanto  da  população.  Em  tempos  de  crise  de

credibilidade da Administração Pública, é necessário que se garanta, mais do que

nunca,  que esses dados cheguem adequadamente  a quaisquer  interessados.  Por

isso  mesmo,  pretende-se,  por  meio  da  presente  Emenda,  ampliar  as  portas  de

acesso  aos  números  públicos  em  comento  e,  ao  mesmo  tempo,  aumentar  a

efetividade  dessa  disponibilização.  A então  redação  do  §1º,  do  art.  36  da  LDO,

poderia vir a ser dispositivo permissivo para edição de relatórios incompreensíveis,

seja por carência de conhecimento técnico por parte da população leiga, seja por falta

de  zelo  para  com  o  dever  constitucional,  o  que  não  pode  ser  admitido.  A Carta

Magna, em seus artigos 5º, inciso XXXIII, e 37º, inciso II do § 3º, garantem o acesso à

informação, em especial aos atos de governo e registros administrativos, bem como

em relação a dados de interesse particular, coletivo ou geral. Posteriormente, a Lei

12.527/2011, em seu art. 5º, deixa claro que “é dever do Estado garantir o direito de

acesso  à  informação,  que  será  franqueada,  mediante  procedimentos  objetivos  e

ágeis,  de  forma  transparente,  clara  e  em  linguagem  de  fácil  compreensão”,

exatamente  o  que  se  busca  com  a  emenda  aqui  apresentada.  Sendo  assim,

apresentamos  esta  Emenda  contando  com  o  forte  apoio  desta  Casa,  posto  que

assentamo-nos  em  matéria  e  princípios  constitucionais  de  inafastável  interesse

público, para que possamos aprová-la e assegurar os direitos dos cidadãos mineiros

a uma gestão transparente e participativa.

EMENDA Nº 54

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 14, onde convier, o seguinte parágrafo:

§ ...  Lei  específica deverá determinar  a  concessão de reajuste  anual  geral,  em

percentual suficiente para cobrir os efeitos da inflação no ano anterior. 

Justificação:  A emenda  se  justifica  pela  necessidade  de  garantir  que  o  Estado

proceda à correção salarial  do funcionalismo público pela inflação, conforme data-

base.

EMENDA Nº 55

Autoria: Bloco Verdade e Coerência
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Acrescente-se ao artigo 34, onde convier, o seguinte parágrafo:

§ Deverá ser alocado para pagamento de precatórios um montante não inferior a

1% da Receita Corrente Líquida do Estado ou a 20% do passivo total de precatórios

apurado até 31/08/2015.

Justificação:  Em  março  de  2015,  o  STF determinou  o  pagamento,  pela  União,

estados e município, de todo o estoque de precatórios até o ano de 2020. Assim, esta

emenda visa garantir  que o estado cumprirá o disposto pelo Tribunal  de maneira

gradual e responsável, evitando que se tenha um grande estoque de precatórios a

pagar nos anos imediatamente anteriores ao prazo concedido.

EMENDA Nº 56

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se, onde convier, os seguintes artigos:

Art. .... É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, da

programação  referente  a  emendas  individuais  aprovadas  na lei  orçamentária,  em

montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita

corrente líquida realizada no exercício de 2015.

§ 1º  A obrigatoriedade de que trata o caput compreende, no exercício de 2016,

cumulativamente,  o  empenho  correspondente  a  1,2%  da  receita  corrente  líquida

realizada no exercício de 2015.

§ 2º O empenho a que se refere o § 1º restringe-se ao valor global aprovado por

meio de emendas individuais.

§ 3º O pagamento a que se refere o § 1º restringe-se ao montante efetivamente

liquidado, incluindo os restos a pagar.

§ 4º As programações orçamentárias previstas no caput não serão de execução

obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica.

Art. .... Considera-se:

I  –  execução  equitativa  a  execução  das  programações  que  atenda  de  forma

igualitária e impessoal as emendas apresentadas, independentemente da autoria.

Justificação:  Em  consonância  com  a  Emenda  Constitucional  86,  que  torna

impositiva a execução das emendas individuais dos parlamentares ao Orçamento da

União,  e com o disposto na Lei  de Diretrizes Orçamentárias de 2015 do governo
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federal,  a  emenda  pretende  tornar  obrigatório  o  pagamento  das  emendas

parlamentares feitas ao orçamento, garantindo maior independência ao parlamento.

EMENDA Nº 57

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 45, onde convier, o seguinte inciso:

A relação de todas  as  obras  com contratos  vigentes  firmados  pelo  governo  do

Estado, atualizada quadrimestralmente, elencando o local de obra, o seu objeto, o

órgão estadual gestor do contrato, o número de contrato, a empresa contratada, o

valor atualizado de contrato e o status da obra.

Justificação:  Trata-se  de  emenda  que  visa  garantir  maior  transparência  aos

contratos  de  obras  firmados  pelo  governo  do  estado,  permitindo  o  seu  devido

acompanhamento pela população.

EMENDA Nº 58

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Dê-se ao art. 49 a seguinte redação :

Art. 49. Será assegurado aos membros da ALMG e do Ministério Público o acesso

ao Siafi-MG, ao Sigplan, ao Siad, ao Sistema Integrado de Obras Públicas – Siop –,

ao Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos – Módulo de Entrada –

Sigcon-Entrada –, ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária – SGIV –,

ao Sistema Eletrônico de Administração de Pessoal do Estado de Minas Gerais –

SISAP –,  e  ao  Sistema de  Informações  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do

Estado de Minas Gerais – Infodeop –, para fins do acompanhamento e da fiscalização

orçamentários a que se refere a alínea “b” do inciso I do art. 160 da Constituição do

Estado

Justificação: Trata-se de emenda que visa garantir maior transparência à gestão de

pessoal do estado, permitindo à Assembleia Legislativa o devido acompanhamento

da evolução da folha de pagamento, da ocupação de cargos pelo poder executivo, e

demais temas pertinentes à gestão de pessoas.

EMENDA Nº 59

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Dê-se ao art. 58, inciso VI, a seguinte redação:
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VI – outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento) de 1/12 (um

doze avos).

Justificação: Trata-se de emenda para retorno à regra de duodécimos que vinha

sendo adotada até então. Isso porque não é concebível o pagamento de despesas de

investimento sem que se  tenha um orçamento  aprovado,  por  não se  tratarem de

despesas de caráter obrigatório ou de natureza continuada. O instituto do duodécimo

é  necessário  para  garantir  a  continuidade  das  atividades  estatais  sem  que  haja

prejuízo ao cidadão, e não para realização de despesas discricionárias sem a devida

autorização legislativa.

EMENDA Nº 60

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Suprima-se o artigo 59.

Justificação: As operações de crédito devem ser autorizadas por lei específica.

EMENDA Nº 61

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

–  demonstrativo  consolidado do serviço  da  dívida  para  2015,  acompanhado  da

memória de cálculo das estimativas das despesas com amortização e com juros e

encargos e de quadro detalhado que evidencie, para cada operação de crédito,  a

natureza da dívida, o respectivo credor, o saldo devedor e as respectivas projeções

de pagamento de amortizações e encargos, bem como as taxas de juros pactuadas

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e

que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 62

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

– demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas

à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, discriminado por gênero.

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e
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que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 63

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

–  demonstrativo  da  Receita  Corrente  Ordinária  do  Estado,  desdobrada  em

categorias econômicas, origens, espécies, rubricas, alíneas e subalíneas;

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e

que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 64

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

– demonstrativo regionalizado, em valores nominais e percentuais, das despesas

decorrentes de atividades de fomento do Estado, por função orçamentária e por tipo

de receita, referentes aos exercícios de 2013 e 2014 e à previsão para o exercício de

2016;

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e

que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 65

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

–  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  direta  ou  indiretamente  na

execução  da  política  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável,

conforme o disposto na Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006.

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e

que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 66

Autoria: Bloco Verdade e Coerência
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Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

– demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em ações

voltadas para a criança e o adolescente.

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e

que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 67

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

– demonstrativo dos recursos a serem aplicados no desenvolvimento social  dos

municípios classificados nas cinquenta últimas posições no relatório do Índice Mineiro

de Responsabilidade Social – IMRS –, nos termos do disposto nos arts. 4º e 5º da Lei

nº 14.172, de 15 de janeiro de 2002.

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e

que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 68

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

– Demonstrativo dos programas financiados com recursos da União, identificando a

receita  prevista  e  a  realizada  no  exercício  de  2014  e  a  receita  prevista  para  o

exercício de 2016.

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e

que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 69

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

– Demonstrativo da receita líquida real, a que se refere a Lei federal nº 9.496, de 11

de setembro de 1997.

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e
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que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 70

Autoria: Bloco Verdade e Coerência

Acrescente-se ao artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

– demonstrativo regionalizado do Orçamento Fiscal,  em valores nominais,  a ser

aplicado por função.

Justificação: trata-se de relatório necessário à transparência das ações do estado, e

que compunha as Lei de Diretrizes Orçamentárias anteriores, tendo sido suprimido

neste Projeto de Lei.

EMENDA Nº 71

Autoria: Antônio Jorge – PPS

Acrescente-se  ao  art.  8º  o  seguinte  inciso:  XII  –  Demonstrativo dos  recursos  a

serem  aplicados  em  ações  de  prevenção,  fiscalização  e  repressão  ao  uso  de

entorpecentes, para fins do disposto na lei 12.462 de 07 de abril de 1997.

Justificação: Tendo em vista a Lei Estadual nº 12.462 de 1997 que instituiu o Fundo

Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – FUNPREN e

principalmente a necessidade da definição de recursos específicos  para enfrentar

esta epidemia de forma Intersetorial, envolvendo ações da saúde, educação, defesa,

PROERD, dentre outras, apresentamos incluso do inciso XII no art. 8º, e acréscimo

do § 2°.

EMENDA Nº 72

Autoria: Antônio Jorge – PPS

Dê-se a seguinte redação ao art. 25:

Art.  25  –  A celebração  de  convênio  de  saída,  termos  de  fomento,  termo  de

colaboração, termo de parceria, termo de metas, contrato de gestão, acordo, ajuste

ou instrumentos congêneres para transferência de recursos a pessoas naturais ou

jurídicas  e  sua  programação  na  Lei  Orçamentária  Anual  estão  condicionadas  ao

cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

Justificação:  No  ordenamento  jurídico  pátrio,  bem  como,  do  estado  de  Minas

Gerais, há outros instrumentos jurídicos para transferência voluntária como o contrato
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de gestão e o termo de metas, instituído pelo Decreto Estadual  45.468 de 13 de

setembro de 2010.

Assim, apresentamos alteração do art. 25.

EMENDA Nº 73

Autoria: Antônio Jorge – PPS

Art. 31: Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 31:

Parágrafo  Único:  Excepcionalmente,  e  quando  devidamente  fundamentado,  as

vedações dispostas nos artigos 28 e 29, poderão deixar de ser aplicadas quando a

transferência voluntária for indispensável para garantir o direito à educação, à saúde

e à assistência social.

Justificação:  Em  situações  excepcionais,  como  exposto  no  Parecer  AGE  nº

14.962/2009,  poderá  haver  conflito  entre  dispositivos  constitucionais,  como,  por

exemplo, em relação ao §3º do art. 195 da Constituição Federal, que veda o repasse

de benefícios  a pessoas jurídicas em débito com a seguridade social,  com dever

constitucional  da  garantir  o  direito  à  saúde.  Assim,  pode ocorrer  de  uma pessoa

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, em débito com a seguridade social, ser

a única em condições de prestar serviços essenciais a população, há exemplo de

hospitais.  Neste  caso  será  necessário  repassar  recursos  a  instituição,  mesmo

inadimplentes  junto  ao  Cagec  ou  bloqueada  na  tabela  de  credores  do  siaf-MG,

portanto propomos alteração no art. 31.

EMENDA Nº 74

Autoria: Antônio Jorge – PPS

Art. 45:

Dê-se ao Inciso V do art. 45 a seguinte redação:

V – O demonstrativo, atualizado mensalmente, das transferências voluntárias de

recursos financeiros, recebidas ou repassadas pelo estado, discriminando a unidade

orçamentária, o concedente e o convenente, o objeto e os prazos de execução e os

valores das liberações de recursos;

Justificação:  Tendo  em  vista  a  Lei  Federal  nº  13.019  de  31/07/14  propomos

alteração  do  inciso  V  do  art.  45,  para  ampliar  os  instrumentos  de  transferência

voluntária.
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EMENDA Nº 75

Autoria: Antônio Jorge – PPS

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 45:

§ 3º:  Em observância  ao  princípio  da publicidade,  a IOMG tornará disponível  a

qualquer cidadão o acesso irrestrito e gratuito `a versão on-line do diário oficial do

Estado, com data a partir de 15 de dezembro de 2010.

Justificação: Propomos, ainda, alteração do parágrafo terceiro, visto que atualmente

o diário oficial do estado já disponibiliza acesso irrestrito desde 15/12/2010.

EMENDA Nº 76

Autoria: Antônio Jorge – PPS

Dê-se ao art.49 a seguinte redação:

Art.49: Será assegurado aos membros da ALMG e do Ministério Público o acesso

ao SIAFI-MG, ao  SIGPLAN, ao  SIAD, ao Sistema Integrado de Obras Públicas –

SIOP,  ao  Sistema de  Gestão  de  Convênios,  Portarias  e  Contratos  –  Módulo  de

Entrada – Sigcon Entrada – ao Sistema Integrado de Gestão da Infraestrutura Viária –

SGIV – e ao Sistema de Informações do Departamento de Obras Públicas do Estado

de Minas Gerais – INFODEOP –, ao Sistema SUSfácil, e ao Sistema de Gerenciador

de Indicadores Compromissos e Metas – GEICOM, para fins do acompanhamento e

da fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do art. 160 da

Constituição do Estado.

Justificação:  As  transferências  do  Fundo Estadual  de  Saúde são realizadas  por

meio do Sistema de Gerenciador de Indicadores Compromissos e Metas – GEICOM e

o Sistema SUSfácil regula as transferências assistenciais entre os municípios, assim,

é  fundamental  a  acesso  as  estes  sistemas,  pelos  deputados.  Assim,  proponho

alteração do art. 49.

EMENDA Nº 77

Autoria: Antônio Jorge – PPS

Dê-se ao § 1º do art. 53 a seguinte redação:

Art. 53:

§  1º:  O  BDMG  fomentará  projetos  e  programas  de  educação,  saúde  e

desenvolvimento social e regional e de ampliação da competitividade dos agentes
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econômicos do Estado, de acordo com as definições estratégias e em sintonia com

as diretrizes e políticas definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG.

Justificação: Para o desenvolvimento social e sustentável do estado é fundamental

investir em educação e saúde, assim, faz-se necessário destacar esta atuação do

BDMG.

Apresentamos a seguinte alteração o parágrafo primeiro do art. 53 do PL.

EMENDA Nº 78

Autoria: Antônio Jorge – PPS

Acrescente-se o seguinte § 2º ao art. 8º, renumerando-se o parágrafo único para §

1º:

§ 2º: NO MÍNIMO, MEIO POR CENTO DO TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS

ÀS  AÇÕES  DE  SAÚDE,  EDUCAÇÃO,  E  DEFESA  SOCIAL  DEVERÃO  SER

DESTINADOS  ÀS  AÇÕES  INTERSETORIAIS  DE  PROMOÇÃO  E  PREVENÇÃO,

QUE VISEM REDUZIR O USO DE ENTORPECENTES E OUTRAS DROGAS.

Justificação: Tendo em vista a Lei Estadual nº 12.462 de 1997 que instituiu o Fundo

Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – FUNPREN e

principalmente a necessidade da definição de recursos específicos  para enfrentar

esta epidemia de forma Intersetorial, envolvendo ações da saúde, educação, defesa,

PROERD, entre ouras, apresentamos incluso do inciso XII no art. 8º, a acréscimo do

§ 2°.

EMENDA Nº 79

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

O inciso VII, do art. 8º do PL 1503, passa a vigorar com a seguinte redação:

“VII – demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos em

obras previstos para 2016, especificados por Município, no qual constará o estágio

em que as obras se encontram, bem como a previsão para o seu término;”

EMENDA Nº 80

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

O parágrafo Único do art. 9º do PL 1503 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único – Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja execução, até
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30 de junho de 2015, tiver ultrapassado 25% (vinte e cinco por cento) do seu custo

total estimado.”

EMENDA Nº 81

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

O parágrafo 2º do art. 20 do PL 1503 passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 2º – Os serviços de consultoria somente serão contratados para execução de

atividades que comprovadamente não possam ser desempenhadas por servidores ou

empregados da administração estadual, publicando-se no diário oficial do Estado e na

página do órgão na internet, além do extrato do contrato, a motivação, na qual deverá

constar  a declaração de que não há servidores ou empregados da administração

estadual aptos para o desempenho da função, e a autorização da contratação, na

qual constarão, necessariamente, o quantitativo médio de consultores, o custo total

dos serviços, a especificação dos serviços e o prazo de conclusão."

EMENDA Nº 82

Autoria: Dalmo Ribeiro Silva – PSDB

Fica suprimido o parágrafo 1º do art. 45 do PL 1503/2015, de autoria do governador

do estado.

EMENDA Nº 83

Autoria: Cabo Júlio – PMDB

Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

XII  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  direta  e  indiretamente  na

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

EMENDA Nº 84

Autoria: Cabo Júlio – PMDB

Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

XIII  –  demonstrativo  dos  recursos  a  serem aplicados direta  e  indiretamente  em

ações do Sistema Prisional do Estado de Minas Gerais;

EMENDA Nº 85

Autoria: Cabo Júlio – PMDB

Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:
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XIV – demonstrativo  dos recursos a serem aplicados direta e indiretamente  em

ações do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais;

EMENDA Nº 86

Autoria: Cabo Júlio – PMDB

Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

XV – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para a segurança pública no Estado de Minas Gerais;

EMENDA Nº 87

Autoria: Cabo Júlio – PMDB

Acrescente-se ao art. 8º, o seguinte inciso:

XVI – demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltada para a Agencia da Região Metropolitana de BH.

EMENDA Nº 88

Autoria: Cabo Júlio – PMDB

Acrescente onde convier:

“Art. ….. – A Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2016 alocará recursos

suficientes para ampliação e fortalecimento da política estadual antidrogas, o suporte

social e atenção ao dependente químico”.

EMENDA Nº 89

Autoria: Fábio Cherem – PSD

O Art. 2º Passa a ter a seguinte redação, acrescida dos incisos I, II e III:

Art. 2º – As prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício

de 2016, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do

Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento

Fiscal,  correspondem, para o Poder Executivo,  às metas relativas ao exercício de

2016 definidas para programas considerados prioritários, com identificação própria,

constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – para o período

2016-2019, cujo projeto será enviado ao Poder Legislativo até 30 de setembro do

corrente exercício e, para o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG – e os Poderes Legislativo e Judiciário,
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às  metas  consignadas  nos  respectivos  programas  finalísticos  do  mesmo  plano,

observadas as seguintes diretrizes:

I – redução das desigualdades sociais;

II – geração de emprego e renda com sustentabilidade econômica, social, ambiental

e regional;

III – gestão pública transparente, voltada para o serviço ao povo mineiro.

Justificação: Justificação:  O Estado de Minas Gerais tem hoje uma das maiores

desigualdades  internas  do  país,  a  título  de  exemplo  pode-se  observar,  dentro  do

mesmo estado, municípios como o de Itajubá que conta com IDHM de 0,787 e outros

como  Setubinha  e  Monte  Formoso,  cujo  IDHM  gira  em  torno  de  0,570.  Esta

desigualdade deve ser superada, sendo o orçamento a ferramenta mais eficaz para

realizar este objetivo. Entendimento pacificado por nossas mais altas cortes indicam

que o real sentindo da isonomia prevista no artigo 5° da Constituição Federal é tratar

desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade.

Por  sua  vez,  os  benefícios  econômicos  e  sociais  decorrentes  da  geração  de

empregos  e  de  uma  gestão  pública  transparente  são  inúmeros,  desde  o  maior

compromisso do cidadão com a administração pública e movimentação da máquina

econômica,  como  também  da  consequente  melhora  da  qualidade  de  vida  da

população.

Desde que bem geridas, entendemos que imensos são os benefícios trazidos pelas

políticas estatais, o que nos leva à importância do inciso III desta emenda, visando a

publicidade das ações efetivadas pelo Estado, em conformidade à Lei de Acesso à

Informação, Lei n° 12.527/2011.

Entendemos que os motivos expostos e tantos outros tácitos são suficientes para

justificar a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 90

Autoria: Celinho do Sinttrocel – PCdoB

Acrescentem-se ao Art.8ª o inciso:

XII  – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para os Idosos;
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EMENDA Nº 91

Autoria: Celinho do Sinttrocel – PCdoB

Acrescentem-se ao Art.8ª o inciso:

XIII – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para as Mulheres:

EMENDA Nº 92

Autoria: Celinho do Sinttrocel – PCdoB

Acrescentem-se ao Art.8ª o inciso:

XIV – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para Juventude:

EMENDA Nº 93

Autoria: Celinho do Sinttrocel – PCdoB

Acrescentem-se ao Art.8ª o inciso:

XV– Demonstrativo  dos recursos a serem aplicados direta  ou  indiretamente  em

ações voltadas Criança e Adolescente;

EMENDA Nº 94

Autoria: Celinho do Sinttrocel – PCdoB

Acrescentem-se ao Art.8ª o inciso:

XVI – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações e serviços destinados a promoção da Saúde e Segurança no Trabalho:

EMENDA Nº 95

Autoria: Celinho do Sinttrocel – PCdoB

Acrescentem-se ao Art.8ª o inciso:

XVII  – Demonstrativo das despesas por unidade orçamentária realizadas com a

contratação de serviços de terceiros:

EMENDA Nº 96

Autoria: Celinho do Sinttrocel – PCdoB

Acrescentem-se ao Art.8ª o inciso:

XVIII – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em

ações voltadas para as Agências Metropolitanas;
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EMENDA Nº 97

Autoria: Celinho do Sinttrocel – PCdoB

Acrescentem-se ao Art.8ª o inciso:

XIV – Demonstrativo dos recursos, transferências e investimentos realizados nas

cidades que possuem unidades do Sistema Prisional;

EMENDA Nº 98

Autoria: Celinho do Sinttrocel – PCdoB

Acrescentem-se o paragrafo § 8º ao Art. 53ª

Art. 53ª

§ 8º. O BDMG fomentará projetos que visem ampliar a produção local e exportação

de  mercadorias  de  médio  e  alto  conteúdo  tecnológico,  o  desenvolvimento  de

produção agrícola de alimentos da cesta básica e de espécies nativas, nas linhas de

pesquisa, desenvolvimento e produção.

EMENDA Nº 99

Autoria: Bloco Minas Melhor

Acrescente-se ao art. 30 os seguintes §§:

"Art. 30. (...)

§ 1º. O convenente será comunicado pelo órgão concedente da ocorrência de fato

que  motive  a  suspensão  ou  o  impedimento  de  liberação  de  recursos  a  título  de

transferências voluntárias.

§  2°  –  A Controladoria-Geral  do  Estado  manterá  cadastro  atualizado  relativo  à

adimplência  dos  municípios  para  efeito  de  transferência  voluntária  do  Estado  e

manterá  na  internet  relação  atualizada  dos  entes  que  apresentarem  motivos  de

suspensão ou impedimento de transferências voluntárias.".

Justificação: A emenda busca criar condições para que os Municípios e entidades

tomem rápido conhecimento de qualquer evento que os impeçam de firmar convênios

com o Estado,  de  modo a tomar  tempestivamente  as  providencias  necessárias  à

regularização de suas relações com o poder Público estadual.

EMENDA Nº 100

Autoria: Bloco Minas Melhor

Acrescente-se ao art. 34 os seguintes §§, renumerando-se os demais:
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"Art. 34 (...)

§  2º  A consolidação  anual  dos  relatórios  a  que  se  refere  o  §  1º  fará  parte  da

prestação de contas do Governador e sua análise integrará o parecer preliminar do

TCEMG.

§ 3º Os eventuais responsáveis pela não apresentação tempestiva dos relatórios a

que se refere o § 1° ficam sujeitos às sanções previstas na legislação aplicável.".

Justificação: A emenda aqui proposta tem o objetivo de dar efetividade ao relatório

de  acompanhamento  do  Orçamento  de  Investimentos  das  empresas  estatais  e,

consequentemente,  ao  próprio  Orçamento  de  Investimentos,  reinserindo  texto  já

constante na LDO vigente. Devemos notar, suplementarmente, que o procedimento

de  inclusão  da  prestação  de  contas  das  empresas  controladas  que  propomos  é

efetivado pela União,  que inclui  análise  detalhada  da execução orçamentária  dos

investimentos das empresas estatais entre os documentos que compõe a Prestação

de Contas do Presidente da República.

EMENDA Nº 101

Autoria: Bloco Minas Melhor

Acrescente-se ao art. 43 o seguinte inciso:

"Art. 43. (...)

(...) – contratos de Parceria público-privadas firmados pelo Estado e os respectivos

termos aditivos, bem como os cronogramas da previsão de recebimento de receitas e

de pagamento de contraprestações públicas, assim como o fluxo financeiro anual de

cada  contrato,  atualizado  bimestralmente,  evidenciando  as  fontes  dos  recursos

utilizados para as contraprestações pagas, inclusive dos contratos administrados por

intermédio da EMIP – Empresa Mineira de Parcerias.

§ (...)".

Justificação: As despesas decorrentes das contraprestações públicas dos contratos

de  Parcerias  Público-Privadas  –  PPP  vigentes  no  Estado  de  Minas  Gerais  são

efetuadas pela empresa pública EMIP – Empresa Mineira de Parcerias, subsidiária da

Minas Gerais Participações S.A – MGI, pertencente ao Orçamento de Investimento

das Empresas Controladas pelo Estado. No entanto, as contraprestações das PPP's

não são classificadas orçamentariamente como investimentos, e sim como despesas
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correntes.  Portanto,  quem  tentar  se  utilizar  o  Orçamento  de  Investimentos  para

acompanhar  as  despesas  decorrentes  de  PPP  ficará  sem  qualquer  dado.  O

demonstrativo que acompanha o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, de

periodicidade bimestral, não detalha os recursos utilizados para ao pagamento das

contraprestações  nem separa  os  valores  pagos  dos  previstos  para  o  restante  do

exercício.  Acreditamos  que  estas  despesas  devem  ser  divulgadas  com  maior

detalhamento e compromisso, para permitir o adequado acompanhamento público e

transparência.

EMENDA Nº 102

Autoria: Ione Pinheiro – DEM

Acrescente-se ao artigo 34, onde convier, o seguinte parágrafo:

§  Deverá  ser  criada  dotação  orçamentária  específica  para  atendimento  a

determinações judiciais nas áreas de saúde e assistência social, com possibilidade de

repasse de recursos aos municípios.

Justificação: Existe uma crescente judicialização nas áreas de saúde e assistência

social.  Não obstante haja uma divisão de competências entre os entes federados,

esta  divisão  não  é  observada  pelo  judiciário,  que,  com  base  na  solidadriedade,

requisita muitas vezes os municípios para questões que não são de sua competência.

EMENDA Nº 103

Autoria: Ione Pinheiro – DEM

Acrescente-se ao Artigo 8º, onde convier, o seguinte inciso:

Demonstrativo regionalizado das receitas recebidas dos municípios para as áreas

de segurança, saúde, educação.

Justificação:  A emenda  visa  dar  transparência  aos  recursos  repassados  pelos

municípios ao estado.

EMENDA Nº 104

Autoria: Ione Pinheiro – DEM

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

Na execução orçamentária, o estado divulgará em seu Portal da Transparência de

forma municipalizada as receitas recebidas e as despesas efetuadas nas áreas de

segurança, saúde, educação.
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Justificação:  A emenda  visa  dar  transparência  aos  recursos  repassados  pelos

municípios ao estado e às despesas realizadas de forma municipalizada nas áreas de

segurança, saúde e educação.

EMENDA Nº 105

Autoria: Ione Pinheiro – DEM

Acrescente-se ao artigo 46, onde convier, o seguinte parágrafo:

§  O  poder  Executivo  divulgará  por  meio  eletrônico  as  seguintes  informações

referentes à despesa de pessoal de cada órgão e entidade

I  –  lotação  prevista  para  cada  cargo  e  espécie,  contendo  a  separação  entre

funcionários efetivos, comissionados e contratados;

II – relação de te servidores lotados, cargos vagos, cargos preenchidos e servidores

cedidos.

Justificação:  A emenda  visa  dar  transparência  ao  quadro  funcional  do  estado,

permitindo  ao  parlamentar  dar  respostas  mais  efetivas  aos  questionamentos

recebidos atinentes às matérias referentes à gestão de pessoal.

EMENDA Nº 106

Autoria: Ione Pinheiro – DEM

Acrescente-se ao artigo 47, onde convier, o seguinte parágrafo:

§ O TCEMG disponibilizará à Assembleia Legislativa, por meio eletrônico, relatórios

concernentes à:

I – fiscalização de obras;

II – fiscalização de licitações;

III  –  relatórios  com  solicitações  de  medidas  corretivas  emitidos  aos  seus

jurisdicionados;

IV – Outras informações solicitadas.

Justificação: A emenda busca dar maior transparência às informações referentes às

obras públicas realizadas pelo Estado.

EMENDA Nº 107

Autoria: Antônio Jorge – PPS

Acrescente-se o § 2º ao art. 23 renumerando-se o parágrafo único para § 1º:

§ 2º Os recursos diretamente arrecadados pela Secretaria de Estado de Saúde,
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bem como, pelas fundações e órgãos vinculados serão movimentados por meio do

Fundo Estadual de Saúde e serão utilizados para financiamento dos serviços e das

ações geradoras desta arrecadação.

Justificação:  As  fundações  vinculadas  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde

arrecadaram  diretamente  no  exercício  financeiro  de  2014  o  montante  de  R$

2.264.569.990,03  (HEMOMINAS  R$  233.641.123,09;  FUNED  R$  731.668.963,86;

FHEMIG R$ 1.299.259.903,08), tendo em vista as dificuldades no financiamento do

Sistema Único de Saúde, garantir a utilização deste recurso nas ações e serviços de

saúde é primordial. Assim, para garantir este financiamento apresento a proposta de

renumeração do parágrafo único e inclusão do § 2º no art. 23.

EMENDA Nº 108

Autoria: Paulo Lamac – PT

Acrescente-se ao final do caput do art. 2º a expressão “observadas as seguintes

diretrizes”: e o seguinte inciso:

“redução das desigualdades sociais”

EMENDA Nº 109

Autoria: Paulo Lamac – PT

Acrescente-se ao final do caput do art. 2º a expressão “observadas as seguintes

diretrizes” e o seguinte inciso:

“promoção da sustentabilidade econômica, social, ambiental e regional”

EMENDA Nº 110

Autoria: Paulo Lamac – PT

Acrescente-se ao final do caput do art. 2º a expressão “observadas as seguintes

diretrizes” e o seguinte inciso:

“geração de emprego e renda”

EMENDA Nº 111

Autoria: Paulo Lamac – PT

Acrescente-se ao final do caput do art. 2º a expressão “observadas as seguintes

diretrizes” e o seguinte inciso:

“fomento a cultura e ao esporte, visando o bem-estar dos cidadãos”
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EMENDA Nº 112

Autoria: Paulo Lamac – PT

Acrescente-se ao final do caput do art. 2º a expressão “observadas as seguintes

diretrizes” e o seguinte inciso:

“fomento a mobilidade urbana com objetivo de melhorar a qualidade de vida da

população”

EMENDA Nº 113

Autoria: Paulo Lamac – PT

Acrescente-se ao final do caput do art. 2º a expressão “observadas as seguintes

diretrizes” e o seguinte inciso:

“gestão pública eficiente, voltada para o serviço ao povo mineiro”

EMENDA Nº 114

Autoria: Paulo Lamac – PT

Acrescente-se ao final do caput do art. 2º a expressão “observadas as seguintes

diretrizes” e o seguinte inciso:

“promoção da paz nas escolas, visando uma educação de qualidade”

EMENDA Nº 115

Autoria: Paulo Lamac – PT

Dê-se ao parágrafo 4º do art. 53 a seguinte redação:

§ 4º – O BDMG observará, nos financiamentos concedidos com recursos próprios

ou por ele administrados, as políticas de inclusão social e de melhoria na qualidade

de  vida  da  população,  de  redução  das  desigualdades  regionais,  de  geração  de

emprego e  renda,  de  sustentabilidade econômica,  social,  ambiental  e  regional  de

ampliação e melhoria da infraestrutura urbana, rural e de crescimento, modernização

e  ampliação  da  competitividade  do  parque  produtivo  mineiro,  das  atividades

comerciais e de serviços, da cultura, do turismo e do agronegócio, com atenção às

iniciativas  de  pesquisa,  capacitação,  inovação  e  desenvolvimento  científico  e

tecnológico, aos programas de irrigação, às atividades de silvicultura, à agricultura

familiar, à agricultura urbana, à aquicultura e à pesca.

EMENDA Nº 116

Autoria: Paulo Lamac – PT



1868
____________________________________________________________________________

Acrescente-se ao art. 36 o seguinte parágrafo:

§  –  Será  observada  pelas  Empresas  Controladas  pelo  Estado  a  aplicação  das

fontes de recursos e investimentos nas seguintes áreas:

I – Cultura;

II – Políticas sobre Drogas;

III – Contra Violência nas Escolas;

IV – Educação Musical nas Escolas;

V – Educação do Campo;

VI – Pesquisa, capacitação científica e tecnológica;

VII – Mobilidade Urbana;

VIII  –  Formação  de  valores  políticos  nos  adolescentes  e  jovens  com  vistas  a

garantia da democracia."

EMENDA Nº 117

Autoria: Paulo Lamac – PT

Acrescente-se onde convier:

Não haverá contingenciamento nos recursos destinados a:

I – Cultura;

II – Políticas sobre Drogas;

III – Contra a Violência nas Escolas;

IV – Educação Musical nas Escolas;

V– Educação no campo;

VI – Pesquisa, capacitação científica e tecnológica;

VII – Mobilidade Urbana;

VIII  –  Formação  de  valores  políticos  nos  adolescentes  e  jovens  com  vistas  a

garantia da democracia.

EMENDA Nº 118

Autoria: Paulo Lamac – PT

Suprima-se o artigo 63 do projeto de lei.

EMENDA Nº 119

Autoria: Glaycon Franco – PTN

Dê-se ao “caput” do art. 31 a seguinte redação:
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As  disposições  contidas  nos  arts.  27,  28  e  29,  bem  como  a  exigência  da

contrapartida de que trata o art. 30, não se aplicam a convênio de saída celebrado

com município, entidade pública e consórcio público relativo a ações de educação,

saúde, assistência social e segurança pública nem nos casos em que os municípios

ou  um  dos  membros  do  consórcio  convenente  tenham  decretado  estado  de

calamidade pública ou de emergência que tenha sido homologado pelo Governador

do Estado.

Justificação:  O  foco  principal  da  emenda  ora  apresentada  é  a  inclusão  dos

convênios  de  saída  relativos  a  ações  de  segurança  pública,  entre  os  casos

excepcionais já elencados pelo artigo com sua redação original.

Podemos verificar  que a segurança pública  tem se tornado,  com o  decorrer  do

tempo, uma das principais preocupações da população, principalmente em razão do

sensível aumento dos casos de criminalidade.

O Estado de Minas Gerais, a meu sentir, deve prevenir-se diante deste aumento da

criminalidade,  facilitando,  quanto  possível,  a  execução  de  políticas  de  segurança

pública,  requisito  de  grande  relevância  para  um  ambiente  em  que  se  pretende

promover o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A outra alteração promovida, apenas de natureza ortográfica, substitui  a  palavra

“Municípios”  pela  palavra  “município”,  em  razão  de  regras  que  regem  a  língua

portuguesa.

EMENDA Nº 120

Autoria: Felipe Attiê – PP

Acrescente-se ao art. 14 o Parágrafo Único, na redação que segue:

"Art. 14:

(...)

Parágrafo Único – Deverá ser determinado anualmente, por Lei específica, reajuste

geral, que seja correspondente e suficiente para cobrir os efeitos da inflação no ano

anterior."

Justificação: A concessão de vantagem, o aumento de remuneração e a alteração

de estrutura de carreiras, sobre as quais versam o artigo 14 da LDO, não podem ficar

prejudicadas diante dos índices inflacionários nacionais. Seria de injustificável dano
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aos servidores e à própria dignidade dos cidadãos que se permitisse reajustes ou

benefícios  insignificantes,  que  não  resultassem  em  efetivo  ganho  a  estes

profissionais. Dessa forma, em prol do trabalho digno, é necessário que se aprove a

presente emenda.

EMENDA Nº 121

Autoria: Felipe Attiê – PP

Suprima-se o art. 59.

Justificação:  Pretende-se  suprimir  o  artigo  59,  posto  que  inconstitucional.  Isso

porque  há  o  entendimento  pacífico  e  a  previsão  legal  de  que  é  necessário  lei

específica para que haja autorização para as Operações de Crédito.

EMENDA Nº 122

Autoria: Felipe Attiê – PP

Acrescente-se ao art. 45 o inciso VIII, com a seguinte redação:

"Art. 45:

(...)

VIII  –  A relação de todos os contratos  vigentes relativos a obras,  firmados pelo

governo do Estado, contando seu objeto, o órgão estadual gestor do contrato, seu

número, o local da obra e seu status, bem como o local da obra, o valor atualizado do

contrato e a empresa contratada."

Justificação:  Busca-se  ampliar  a  informação  disponibilizada  ao  cidadão,  em

decorrência  do  direito  à  informação  previsto  constitucionalmente.  Em  seu  art.  5º,

inciso  XXXIII,  a  Carta Magna dita sobre tal  direito e,  portanto,  obriga o Estado a

prestar informações e dar publicidade aos dados e números públicos que possam ser

de interesse da população. Sendo inquestionável a relevância social e econômica das

obras  públicas,  nada  mais  justificável  que  os  cidadãos  tenham  acesso  a  tais

informações. Pelo exposto, espera-se a aprovação da presente emenda.

EMENDA Nº 123

Autoria: Felipe Attiê – PP

Dê-se ao inciso VI do art. 58 a seguinte redação:

"Art. 58:

(...)
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VI – outras despesas correntes, à razão de 0,8 (oitenta por cento) de 1/12 (um doze

avos)."

Justificação: A presente emenda tem o objetivo de restaurar o entendimento anterior

a respeito das despesas podem compor o regime de duodécimo, caso haja atraso na

aprovação da Lei de Orçamento. Isso se justifica devido à alteração do texto da LDO

pelo atual governo, de modo a permitir que se execute despesas de investimento sem

que haja LOA aprovada.

EMENDA Nº 124

Autoria: Geraldo Pimenta – PCdoB

"Acrescente-se ao art. 8º o inciso:

Art. 8º – (...)

(...)  –  Demonstrativo  dos  recursos  a  serem  aplicados  em  ações  e  programas

vinculados à política pública de desenvolvimento do turismo.

EMENDA Nº 125

Autoria: Geraldo Pimenta – PCdoB

"Acrescente-se onde convier:

Art. (...) – Todas as concessões de Regime Especial de Tributação do Estado de

Minas  Gerais,  terão  motivos  e  prazo  de  vigência,  determinados  no  ato  de  sua

concessão.

I  –  Ao  término  do  prazo  de  vigência  das  concessões  de  Regime  Especial  de

Tributação, deverá ser feita reavaliação dos motivos que lhe deram origem com o

objetivo de fundamentar a decisão sobre sua prorrogação."

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 357/2015

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 357/2015 dispõe sobre o

repasse de informação pelos sistemas de proteção ao crédito.

A matéria foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,  de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte 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 original.
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Agora, vem o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise visa a limitar o repasse, por parte dos bancos de dados de

caráter  público,  de  informações  acerca  de  consultas  relativas  a  consumidores

interessados em obter crédito no mercado.

De acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, o Estado pode editar norma

regularmente por  meio  da  competência  residual  e não há óbices à tramitação da

matéria, nem dispositivo na legislação federal em conflito com o texto do projeto.

Do  ponto  de  visto  econômico,  no  âmbito  desta  comissão,  entendemos  que  o

consumidor  não  pode  e  não  deve  ser  prejudicado  em  sua  relação  consumerista

devido a critérios mal formulados.

A base de dados dos sistemas de proteção ao crédito contém informações que

podem restringir a concretização de operação comercial ou financeira, tais como a

existência,  em  nome  do  consumidor,  de  cheques  sem  fundo,  ações  judiciais,

protestos,  pendências  financeiras  de  natureza  comercial,  registros  creditícios  a

comprometer  a capacidade de pagamento, participação em falências  ou roubo de

documentos, entre outros. Todas essas ocorrências justificam restrições impostas ao

consumidor, pois o protegem, bem como aos fornecedores.

Entretanto, a mera quantificação de consultas efetivadas por empresas comerciais

ou financeiras, usada como prática rotineira para negativar o consumidor,  constitui

abuso.  Assim,  para  coibi-lo,  nos  termos  do inciso  VI  do  art.  4º  da  Lei  8.078,  de

11/9/1990  –  Código  de  Defesa  do  Consumidor  –,  a  presença  do  Estado  se  faz

necessária.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 357/2015 na forma original.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2015.

Elismar Prado, presidente – Roberto Andrade, relator – Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE JUNHO DE 2015

ATA

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 25/6/2015

Presidência do Deputado Ulysses Gomes

Sumário:  Comparecimento  –  Abertura  –  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata;

discurso do deputado Rogério Correia; aprovação – Correspondência: Mensagem nº

45/2015  (solicitando  tramitação  em  regime  de  urgência  para  o  Projeto  de  Lei  nº

2.173/2015), do governador do Estado – 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.223 a 2.251/2015 – Requerimentos nºs 1.217 a

1.261/2015 – Requerimentos Ordinários nºs 1.775 a 1.828/2015 – Proposições não

Recebidas: Projeto de lei do deputado Léo Portela – Questões de ordem; chamada

para recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação

dos trabalhos – Encerramento.

Comparecimento

– Comparecem os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes – Ulysses Gomes – Alencar da Silveira Jr.  – Agostinho Patrus

Filho – Anselmo José Domingos – Antônio Carlos Arantes – Antônio Jorge – Arlete

Magalhães – Cabo Júlio – Celinho do Sinttrocel – Cristina Corrêa – Dalmo Ribeiro

Silva – Dirceu Ribeiro – Doutor Jean Freire – Duarte Bechir – Durval Ângelo – Elismar

Prado – Fabiano Tolentino – Fábio Avelar Oliveira – Fábio Cherem – Felipe Attiê –

Glaycon  Franco  –  Gustavo  Corrêa  –  Gustavo  Valadares  –  Inácio  Franco  –  Ione

Pinheiro – Isauro Calais – João Leite – Léo Portela – Marília Campos – Nozinho –

Ricardo Faria  – Roberto Andrade –  Rogério  Correia  – Sargento  Rodrigues  –  Tito

Torres – Vanderlei Miranda – Wander Borges.

Abertura

O presidente (deputado Ulysses Gomes) – Às 14h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

– O deputado Dirceu Ribeiro,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O presidente – Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia – Presidente, solicitei a discussão da ata porque acho

que o assunto poderia ser mais bem colocado na ata. Gostaria que V. Exa. depois

analisasse  isso.  Aproveito  para  saudar  nossos  professores,  educadores,

trabalhadores da educação, que estão aqui hoje representados pelo Sind-UTE. Eles

vieram de todo o Estado de Minas Gerais. Vi aqui companheiros do Norte e do Sul de

Minas, da Zona da Mata, do Triângulo, do Centro-Oeste. Vieram de todo o Estado

para uma assembleia do Sind-UTE, da superintendência de ensino e do órgão central

da Secretaria de Educação. Quero dar parabéns e me comprometer com eles. Já

estive na assembleia deles hoje com a Profa. Beatriz Cerqueira, em nome do nosso

Bloco Minas Melhor,  para estar com vocês na reivindicação da melhora da tabela

salarial  da  superintendência  e  secretaria.  Aprovamos  um  projeto  de  lei  muito

importante ontem, em redação final, que, pela primeira vez, inclui todas as carreiras

da educação, e no qual se estabelece o fim do subsídio. Começa a valer agora o piso

salarial  da carreira para todos os trabalhadores. O reajuste do piso nacional anual

será em todo o mês de janeiro e valerá, repito, para todas as carreiras, não apenas

para os professores, mas também para todas as carreiras da educação. Ele valerá

também para os aposentados,  para toda a categoria.  Foi um avanço enorme que

obtivemos,  mas ainda ficamos devendo às SREs a melhora da tabela.  Queremos

estar com vocês, mediando com o governo, para trazermos isso agora e não no ano

que vem, porque vocês também merecem um aumento maior, em face da defasagem

do  governo  tucano,  um  governo  tucano  que  defasou  o  salário,  não  é  verdade?

Ontem, infelizmente, vocês não estavam presentes, mas houve aqui um festival de

demagogia. Vários deputados prometeram efetivar professores sem concurso público.

Foi uma demagogia sem limites aqui na Casa. Com base nisso, Sr. Presidente, vimos
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aqui solidarizar-nos com vocês e também dar uma resposta, porque professor não é

bobo, e mercadoria que não pode ser entregue não deve ser oferecida. Reitero nosso

apoio aos professores da Lei nº 100, para que dessa legalidade eles continuem sendo

professores,  apesar  da  decisão  do  STF,  mas  digo  claramente:  não  podem  um

deputado, um advogado e um professor desconhecer o tema e ser iludidos, mais uma

vez, pelos tucanos, como Aécio Neves fez. Tenham aqui nosso apoio, professores e

professoras, trabalhadores da secretaria e da superintendência. Presidente, acho que

na ata precisa constar que o PSDB tentou jogar ontem água no chope da vitória da

educação, mas os trabalhadores da educação estão vivos, estão atentos e estão na

luta. Tenho a certeza de que vamos conseguir uma vitória, melhorando a tabela e a

carreira da educação. Muito obrigado, presidente. Parabéns ao Sind-UTE, parabéns à

Profa. Beatriz Cerqueira, parabéns a esses guerreiros da educação que ganharam

um projeto muito importante. Sejam bem-vindos.

O presidente – Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência

– O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 45/2015

– A Mensagem nº 45/2015, solicitando tramitação em regime de urgência para o

Projeto de Lei nº 2.173/2015, foi publicada na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente – A presidência passa a receber proposições.

– Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 2.223/2015

Dispõe sobre a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O atendimento  à  mulher  vítima de violência  no  Estado obedecerá  ao

disposto nesta lei.

Art. 2º – São objetivos da política de atendimento à mulher vítima de violência:

I – aperfeiçoar o atendimento à mulher vítima de violência de gênero, mediante a
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articulação e a humanização dos serviços especializados no âmbito da saúde, da

rede socioassistencial e do sistema de justiça;

II – assegurar o atendimento integral à mulher em situação de violência, observados

os princípios da dignidade da pessoa, da não discriminação e da não revitimização;

III – promover a autonomia da mulher nos âmbitos pessoal e social;

IV – garantir a igualdade de direitos entre mulheres e homens.

Art.  3º  –  As  ações  direcionadas  à  efetivação  da  política  de  que  trata  esta  lei

ocorrerão de forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada, obedecendo-se

às seguintes diretrizes:

I  – organização, qualificação e humanização do atendimento à mulher vítima de

violência;

II – ampliação da rede de atendimento à mulher vítima de violência, com a efetiva

articulação de órgãos públicos, entidades da sociedade civil e colaboradores;

III  –  padronização  da  metodologia  dos  serviços,  por  meio  da  elaboração  e  da

divulgação de protocolos de atendimento, fluxogramas e normas técnicas;

IV –  celeridade e  privacidade em  todas  as  etapas  do atendimento,  de  modo a

garantir o sigilo nos procedimentos e evitar qualquer forma de revitimização;

V – prestação de orientação prévia à mulher vítima de violência, assegurando-se

sua compreensão sobre cada etapa do atendimento, respeitada sua decisão sobre a

realização de qualquer procedimento;

VI  –  implementação  de  critérios  para  o  preenchimento  de  registros  e  boletins

policiais, com vistas a identificar e caracterizar a prática de violência contra a mulher,

de modo a aprimorar bancos de dados e informações correlatas e garantir a aplicação

do disposto na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

VII – qualificação e ampliação da rede de profissionais e de unidades do Sistema

Único de Saúde que realizam o atendimento à mulher  vítima de violência sexual,

especialmente  no  interior  do  Estado,  de  forma  a  otimizar  o  procedimento  de

realização  dos  exames  de  corpo  de  delito,  assegurando-se  a  idoneidade  dos

vestígios coletados;

VIII  –  garantia,  nos órgãos de perícia  médico-legal,  de ambiente e  atendimento

humanizados à mulher vítima de violência sexual;
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IX – capacitação continuada de médicos-legistas, profissionais e gestores de saúde,

profissionais de segurança pública e demais agentes para o atendimento humanizado

à mulher vítima de violência sexual;

X – divulgação de informações sobre o enfrentamento à violência de gênero e os

serviços de atendimento à mulher vítima de violência sexual;

XI  –  implantação  de  espaços  públicos  destinados  à  prestação  de  atendimento

especializado e multidisciplinar à mulher vítima de violência e incentivo à celebração

de parcerias e convênios com entidades da sociedade civil  para a realização dos

serviços, nos termos estabelecidos em regulamento.

Art. 4º – A implementação e a coordenação, no Estado, da política de que trata esta

lei  caberão  a  órgão  ou  comissão  competente,  garantindo-se,  no  último  caso,  a

participação de representantes da sociedade civil.

Art. 5º – Serão realizados fóruns estaduais e locais, com ampla participação dos

órgãos públicos e de entidades da sociedade civil, para se debaterem os conteúdos

da política de que trata esta lei e elaborar o conjunto de ações e medidas adequadas

à sua implementação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação: O projeto em tela objetiva contribuir na implantação de mecanismos

para  o  enfrentamento  da  violência  contra  a  mulher  no  Estado  e,  em  especial,

fomentar  a qualificação e a humanização do atendimento às  mulheres vítimas de

violência sexual.

O enfrentamento desse tipo de violência tem ocupado lugar de destaque nas pautas

governamentais,  bem  como  nos  eventos  e  debates  relacionados  à  garantia  dos

direitos da mulher, em particular nos últimos anos, após a promulgação da Lei Maria

da  Penha.  A implementação  de  medidas  capazes  de  combater  esse  problema e

promover a autonomia das mulheres tem sido um importante desafio constante das

agendas tanto dos movimentos sociais quanto do poder público.

Nesse sentido, apresenta-se fundamental o investimento em uma política específica

de  atendimento  à  mulher  vítima  de  violência,  com  a  criação  de  protocolos  de
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procedimentos em todo o Estado, de modo a otimizar  e humanizar  os  serviços e

evitar, em contrapartida, qualquer forma de revitimização dessas mulheres. Para isso,

as ações deverão abranger tanto a capacitação de agentes e equipes de saúde e

segurança pública,  além de outros  profissionais  envolvidos,  quanto  a  criação e  a

estruturação de espaços específicos para esse fim.

Pela importância do tema e por não existir, no Estado, uma política específica para

a atenção e o atendimento ora propostos, apresentamos este projeto de lei, contando

com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.224/2015

Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que liga o Município de Lagoa

Grande à Rodovia BR-040.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica transferido para o Estado, sob a responsabilidade do Departamento

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER – MG –, o trecho com

extensão de 24,6 km (vinte e quatro quilômetros e seis metros) que liga o Município

de Lagoa Grande à Rodovia BR – 040.

Art.  2º – O trecho transferido a que se refere o art.  1º  será incluído no sistema

rodoviário estadual.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Bosco

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade transferir para o Estado, sob a

responsabilidade do DER – MG, o trecho de rodovia que liga o Município de Lagoa

Grande à BR – 040, na região Noroeste de Minas.

Atualmente,  essa região  encontra-se em acelerado desenvolvimento  econômico,

despontando  no  cenário  mineiro  no  setor  da  agropecuária,  especialmente  na

produção de leite  e  derivados.  No entanto,  padece de sérios  problemas no setor

rodoviário, cuja estruturação é essencial para o escoamento da produção, bem como

para a facilidade, a rapidez e a segurança na movimentação dos cidadãos.
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Nesse contexto,  é  de  extrema importância  a  transferência  desse trecho para  a

administração  estadual,  que  detém  uma considerável  previsão  orçamentária  para

estruturação, recuperação e manutenção de estradas e rodovias.

Ainda que a Lei nº 11.403, de 1994, já autorize o DER – MG a estabelecer formas

de cooperação com os municípios para implementar políticas rodoviárias, necessária

é  a  outorga  desta  Casa,  uma vez que  tal  proposta  vem consubstanciar  na  lei  a

expressão de uma vontade política dessa região.

Assim, sem querer interferir na competência do DER – MG, garantida em lei, nem

dispensar  a  estrita  observância  dos  instrumentos  jurídicos  necessários  para  a

transferência de fato do trecho que liga o Município de Lagoa Grande a BR – 040,

este  projeto  vem  apenas  conceder  publicidade  e  legalidade  a  um  anseio  tão

importante e necessário para o desenvolvimento da região.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.225/2015

Acrescenta o art. 4º-B à Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de 2005, que estabelece

normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII do art. 12 da Lei Federal nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentado à Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de 2005, o seguinte

art. 4º-B:

“Art. 4º-B – O Estado adotará medidas com vistas a desenvolver um sistema de

informação,  a  ser  disponibilizado  na  internet,  com  dados  escolares  dos  alunos

matriculados  na  rede estadual  de  ensino  para  acompanhamento  por  seus  pais  e

responsáveis.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Cristiano Silveira

Justificação: A proposição em questão tem por objetivo incentivar a participação dos
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pais na vida escolar dos alunos. Para tanto, estabelece como diretriz para o Estado o

desenvolvimento de um sistema de informações, a ser disponibilizado na internet,

com  dados  escolares  dos  alunos  matriculados  na  rede  estadual  de  ensino,  que

permita o acompanhamento de sua vida escolar por seus pais e responsáveis.

O acompanhamento da vida escolar é um importante instrumento para garantir o

interesse pela educação, evitar  a evasão e influenciar positivamente o rendimento

dos  alunos.  No  entanto,  por  razões  diversas,  muitos  pais  não  têm  condições  de

acompanhar adequadamente a vida escolar de seus filhos.

Considerando que o computador está presente na maior parte dos lares brasileiros

e que o acesso à internet é bem difundido, acreditamos que a implantação do sistema

previsto neste projeto de lei contribuirá para o acompanhamento da vida escolar dos

alunos da rede estadual de ensino por seus pais.

Contamos, portanto, com o apoio dos nobres pares para que a proposição prospere

nesta Casa Legislativa.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.226/2015

Dispõe sobre  a  proibição  da utilização de quadros-negros  nas  escolas  da  rede

pública estadual e da rede particular de ensino e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a utilização de quadros-negros nas salas de aula das escolas

das redes pública estadual e particular de ensino.

Parágrafo  único  –  Os  quadros-negros  tradicionais  serão  substituídos  por  lousa

branca, e sua utilização para escrita se fará com pincel atômico que não contenha

elementos ou substâncias alergênicas que comprometam a saúde dos professores e

dos alunos.

Art.  2º  –  A  substituição  total  dos  equipamentos  e  materiais  mencionados  no

parágrafo único do art. 1º deverão ocorrer no prazo de doze meses, contados da data

da publicação desta lei.

Art. 3º – Todas as unidades de ensino a serem implantadas a partir  da vigência

dessa lei já deverão atender este dispositivo legal.
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Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Iran Barbosa

Justificação:  O presente  projeto  de  lei  visa  a  proteger  os  profissionais  da  rede

estadual de ensino que utilizam o quadro-negro e o giz, continuamente, nas salas de

aula. Sabidamente, a inalação do pó de giz é causa confirmada de várias doenças,

por conter substância originária do cal extremamente prejudicial a saúde.

Grande  parcela  dos  professores,  afastados  das  salas  de  aula,  desenvolveram

quadro patológico provocado pela aspiração do pó de giz. O óxido de cálcio, ou cal

virgem,  é  reduzido  pelo  aquecimento  do  carbonato  de  cálcio  (calcário)  que,  em

contato  com  a  água,  forma  hidróxido  de  cálcio,  comumente  conhecido  como cal

hidratada,  e  tanto  a  cal  hidratada como a  cal  virgem  são cáusticas,  irritantes  ao

tegumento  (descamações,  erupções)  e  mucosas,  podendo  causar  ulcerações,

problemas crônicos das vias respiratórias e irritação permanente da garganta, todas

causas frequentes de reclamações e abandono das salas de aula pelos professores.

Por outro lado, o mercado já disponibiliza equipamentos como a lousa branca e os

pincéis atômicos, que já são utilizados em várias escolas do Estado, cumprindo a

mesma função, sem comprometer a saúde do professor e dos alunos, que também

inalam  essas  substâncias,  o  que  torna  injustificável  expor  os  profissionais  da

educação e os alunos a agentes tão nocivos.

Por ser a matéria de incontestável relevância, pugno pelo apoio dos nobres pares

dessa eminente Casa Legislativa.

– 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 2.227/2015

Proíbe o porte de arma branca no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica proibido no Estado, sem prejuízo do disposto em outras leis, o porte

de armas brancas,  assim considerado o artefato cortante  ou perfurante destinado

usualmente à ação ofensiva, como faca, punhal, ou similares, cuja lâmina tenha 10
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(dez)  centímetros  de  comprimento  ou  mais,  salvo  quando  as  circunstâncias

justifiquem  o fabrico,  o  comércio,  ou  o  uso desses  objetos  como instrumento  de

trabalho ou utensílios.

§ 1° – Não configura uso ilegal dos objetos descritos no caput o transporte do objeto

novo,  ainda na embalagem original,  ou com nota fiscal,  ou ainda o transporte do

objeto em bolsas, malas e sacolas.

§ 2° – Não caracteriza porte ilegal o transporte dentro de malas ou assemelhados

por profissional ou o transporte desses objetos em veículos dentro das chamadas

malas de ferramentas ou assemelhados.

Art. 2º – O porte de armas de que trata esta lei sujeita o infrator a multa no valor de

900 Ufemgs (novecentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), a critério da

autoridade policial, sem prejuízo da pena por crime ou contravenção correlatos.

Parágrafo único – Caberá à Polícia Civil a autuação pela infração acima, devendo

os valores decorrentes da arrecadação com as multas serem recolhidos ao Fundo

Penitenciário Estadual de Minas Gerais, nos termos da Lei nº 11.402, de 14 de janeiro

de 1994.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Cabo Júlio

Justificação: Em consequência dos inúmeros registros de crimes praticados com

armas brancas (facas, canivetes, etc), o que pode até ser um reflexo da rigidez do

Estatuto do Desarmamento, há várias reportagens de grande repercussão expondo

essa mazela.

Por  outro  lado,  as  declarações  prestadas  publicamente  pelas  autoridades  da

segurança revelam  a  falta  de  instrumentos  legais  para  punir  aqueles  que portam

armas brancas com o claro fim de cometer crimes.

Nesta linha,  cabe lembrar o exemplo do Estado de São Paulo,  onde o Decreto

Estadual  nº  6.911,  de  1935,  proíbe  o  porte  dessas  espécies  de  armas  brancas,

convindo aqui reproduzir o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a

respeito:

“Recurso  especial.  Penal.  Art.  19  da  lei  das  contravenções  penais.  Revogação
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parcial. Art. 10 da Lei nº 9.437, de 1997. Subsistência da contravenção quanto ao

porte de arma branca.

1. Com a edição da Lei nº 9.437, de 1997 (diploma que instituiu o Sistema Nacional

de Armas e tipificou como crime o porte não autorizado de arma de fogo), o art. 19 da

Lei  das  Contravenções  Penais  foi  apenas  derrogado,  subsistindo  a  contravenção

quanto ao porte de arma branca.

2. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, R.Esp. nº 549.056, rel. Ministra Laurita Vaz, DJU de 01.03.2004, p. 194).

Registre-se que este projeto de lei prevê que a multa não afasta a incidência do

eventual  crime ou contravenção correlato,  o que permitirá  às  autoridades policiais

avaliar a procedência da aplicação também da lei penal ao caso concreto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.228/2015

Isenta o servidor da área de segurança pública e de defesa social de ressarcir o

erário quando envolvido em acidente na forma culposa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  O servidor  do  sistema  de  segurança  pública  e  de  defesa  social  que

dolosamente,  na  condução  de  veículo  de  urgência  ou  de  emergência,  vier  a  se

envolver em acidente automobilístico, será obrigado a ressarcir o erário pelo dano

causado.

Art.  2º – Fica o servidor isento de ressarcir o erário pelo dano se,  por meio de

procedimento apuratório judicial ou administrativo, ficar comprovado que a conduta

que gerou prejuízo ao erário se deu de forma culposa e na condução de veículos de

urgência ou de emergência.

Parágrafo único – Não comete ato ilícito o condutor de veículo de urgência ou de

emergência  que  comprovadamente  estiver  no  exercício  de  sua  atividade  ao  se

envolver em acidente de forma culposa.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.
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Cabo Júlio

Justificação: Os servidores que trabalham na condução de veículos de urgência e

de emergência estão expostos a um risco maior que os demais servidores, pois em

caso  de  acidentes  se  sujeitam  a  suportar  individualmente  os  danos  causados  a

terceiros e ao erário.

Com efeito, o ato de dirigir gera, por si só, a esses servidores, um ônus maior do

que imposto aos demais agentes, pois diferentemente dos demais servidores eles

são os primeiros a chegar e os últimos a sair de suas unidades de trabalho.

Além  disso,  diferentemente  de  outros  Estados  da  Federação,  os  motoristas  do

Estado não recebem nenhuma gratificação para exercer a atribuição dupla: a de suas

próprias atividades e a de motoristas.

Justo seria então que, no exercício de sua atividade, os motoristas dos veículos de

urgência e de emergência, fossem recompensados com o recebimento de uma verba

indenizatória, para que em caso de eventual dano ao erário pudessem ressarci-lo.

Porém, não seria prudente onerar os cofres públicos apenas com a previsibilidade

de que pudessem provocar algum evento danoso ao erário ou a terceiros.

A Constituição do Estado, no seu art. 16, determina a obrigatoriedade da ação de

regresso, com prazos e providências estabelecidos pela Lei nº 11.813, de 1995, nos

casos de danos causados a terceiros, e nada estabelece sobre o ressarcimento ou a

indenização por danos causados à entidade ou órgão público ou privado prestador de

serviços públicos.

Considerada  a  Teoria  do  Risco  Administrativo,  hoje  adotada  pela  doutrina

majoritária e pela jurisprudência pátria, o ente público ou privado prestador de serviço

público deve absorver os danos causados a eles, quando seus agentes no exercício

de atividade de urgência ou de emergência, culposamente os causarem.

A  subjetividade  da  conduta  provocada  pelo  agende  deverá  ser  apurada  em

procedimento administrativo. Se comprovado que o agente deu causa ao resultado

por  dolo,  deve este ressarcir  integralmente os  danos  causados,  além das demais

sanções administrativas previstas nas normas internas.

Portanto, a justificativa surge como decorrência da própria atividade potencialmente

danosa que esses agentes, na qualidade de condutores de veículos de urgência e de
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emergência, estão sujeitos a suportar, sem que haja qualquer tipo de vantagem para

executá-la.

Vários  tribunais  vêm  decidindo no sentido  de  que o  Estado deve suportar  este

gasto, uma vez que está inserido no risco da atividade a que o servidor é submetido.

Inúmeras decisões judiciais estão isentando os servidores, principalmente policiais,

bombeiros e servidores do sistema de defesa social de ressarcir o Estado quando os

danos são causados a  viaturas  policiais,  reconhecendo que,  mesmo provocado o

acidente pelo agente, a culpa o isenta do ressarcimento.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.229/2015

Acrescenta a alínea "c" ao inciso II do art. 59 da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro

de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica acrescentada a seguinte alínea “c” ao inciso II do art. 59 da Lei nº

11.726, de 30 de dezembro de 1994:

“Art. 59 – (…)

II – (…)

c) promover a implantação de mecanismos colaborativos de financiamento para a

viabilização de projetos culturais.”.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Agostinho Patrus Filho

Justificação:  As leis  de incentivo à cultura no Brasil  inauguraram uma forma de

financiamento  para  projetos  culturais,  por  meio  da  renúncia  fiscal:  o  município,  o

estado ou a União abstêm-se de cobrar um tributo das empresas que aplicarem os

valores originalmente devidos à fazenda pública em projetos culturais previamente

aprovados. Desde a década de 1990, essa vertente de financiamento à cultura tem

predominado  no  Brasil,  com  diversos  impactos  sobre  as  áreas  artístico-culturais.

Muitas críticas ao modelo têm sido apresentadas, com ênfase para a concentração

dos recursos em projetos e linguagens mais facilmente consumíveis, a adequação
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dos  projetos  ao  perfil  dos  patrocinadores,  a  pequena  diversificação  artística  e

distribuição territorial  alcançada pela maior parte dos projetos beneficiados. Muitos

empreendedores aprovados pelos órgãos que avaliam o impacto cultural do projeto e

a capacidade de realização do proponente não conseguem obter o patrocínio para o

seu  projeto,  por  falta  de  interesse  das  empresas  patrocinadoras,  dificuldade  de

acesso às áreas de marketing das grandes empresas, pequeno número de empresas

de menor porte que se encaixam no perfil autorizado de patrocínio. Essa realidade fez

com que se alterasse a Lei Estadual de Incentivo à Cultura em 2013, com o objetivo

de atrair  mais empresas por meio da diminuição da contrapartida. A alteração, no

entanto, não foi suficiente para atender à maioria dos proponentes, sobretudo os do

interior do Estado.

Faz-se  mister,  por  conseguinte,  desenhar  novos  formatos  institucionais  para  o

patrocínio de projetos culturais no Estado. E o financiamento colaborativo pode ser

uma ferramenta exitosa para que eles alcancem viabilidade e sustentabilidade.

Esse  é  o  objetivo  da  proposição  que  apresentamos,  ou  seja,  incluir,  entre  as

medidas a serem adotadas pelo Estado com vistas à dinamização das atividades

culturais,  o  estímulo  a  mecanismos  colaborativos  de  financiamento.  Para  tanto,

pedimos o apoio dos nobres colegas.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.230/2015

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de alimentos orgânicos na alimentação

escolar no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Estado e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei dispõe sobre a inclusão de alimentos orgânicos na alimentação

escolar  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  do  Estado  de  Minas  Gerais,

estabelece critérios para essa inclusão e dá outras providências

Art. 2º – Fica instituída a obrigatoriedade de inclusão de alimentos orgânicos na

alimentação escolar no Estado.

Art. 3º – Entende-se por alimentos orgânicos aqueles produzidos nos termos da Lei

Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, ou de norma que vier a substituí-la,

devidamente certificados.
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Parágrafo único – a certificação deverá ser atestada por certificadora devidamente

credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa – , ou

por Sistema Participativo de Garantia, nos termos da legislação federal vigente

Art.  4º  – A aquisição  de alimentos orgânicos  poderá ser  realizada por  meio  de

chamada pública de compra, nos termos da Resolução nº 38, do Fundo Nacional de

Desenvolvimento Escolar, ou de norma que vier a substituí-la, desde que os preços

sejam compatíveis com os vigentes no mercado local e os alimentos atendam às

exigências de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

Art.  5º  –  Será  priorizada  a  aquisição  de  alimentos  orgânicos  diretamente  da

agricultura  familiar  e  do  empreendedor  familiar  ou  de  suas  organizações,

assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais e produtores orgânicos

localizados no Estado.

Art.  6º  –  Poderão  ser  adquiridos  alimentos  de  produtores  em  processo  de

conversão orgânica, desde que situados no Estado.

Art. 7º – Os alimentos orgânicos produzidos no Estado, especialmente os oriundos

da agricultura familiar, terão preferência sobre os produzidos em outras localidades,

quando em igualdade de condições de preço, qualidade e prazo de entrega.

Art.  8º  –  As  unidades  escolares  poderão  adotar  cardápios  diferenciados,

respeitando a sazonalidade da oferta de alimentos orgânicos.

Art. 9º – A implantação desta lei será feita de forma gradativa, de acordo com Plano

de Introdução Progressiva  de  Alimentos  Orgânicos  na Alimentação Escolar,  a  ser

elaborado pelo Executivo, definindo estratégias e metas progressivas até que todas

as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino forneçam alimentos orgânicos

aos seus alunos.

§ 1º – O Plano de Introdução Progressiva de Alimentos Orgânicos na Alimentação

Escolar deverá ser parte da regulamentação desta lei.

§ 2º – O Plano de que trata o caput deste artigo deverá ser elaborado num prazo de

noventa  dias,  por  uma  comissão  que  envolva  várias  secretarias,  composta

preferencialmente  pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  e  deverá  conter  no

mínimo:
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I  –  estratégias  para  estimular  a  produção  de  orgânicos  no  Estado,  inclusive

assistência técnica e extensão rural;

II  –  metas  para  a  inclusão  progressiva  de  alimentos  orgânicos  na  alimentação

escolar;

III – arranjos locais para inclusão de produtores do Estado;

IV – capacitação de merendeiras e professores para promover educação alimentar;

V – implantação de hortas escolares orgânicas.

Art. 10 –  As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 11 – O Poder Executivo regulamentará esta lei em até noventa dias a contar da

apresentação do Plano de que trata o art. 9º.

Art. 12 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Esta  proposição  visa  a  incentivar  a  boa  prática  de  produção

ecologicamente  sustentável,  através  da  inclusão  de  alimentos  orgânicos  na

alimentação escolar. Essa é uma forma de aumentar a demanda por esses alimentos,

que usualmente encontram mercado em nicho restrito de consumidores conscientes,

ainda pouco representativas no universo de consumidores do Estado.

É possível afirmar que o ambiente equilibrado e preservado começa pelos bons

hábitos de consumo, entre eles o de produtos cuja produção respeite princípios de

não agressão ambiental, como o emprego de técnicas naturais de controle de pragas,

em vez do uso de pesticidas convencionais, com alto poder poluidor.

Da  mesma  forma,  produtos  oriundos  de  produção  familiar,  em  pequenas

propriedades do Estado, geralmente apresentam forma de cultivo mais sustentável do

que a produção de extensão.

Outrossim, produtos orgânicos são livres de agrotóxicos, em regra prejudiciais à

saúde  dos  consumidores,  especialmente  os  em  idade  escolar,  e  podem  trazer

sequelas  irreversíveis  se  consumidos  habitualmente,  como é  o  caso da merenda

escolar.
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Destarte, esta iniciativa só possui aspectos positivos, pois determina a aquisição de

produtos mais saudáveis, tanto para consumidores, como para o ambiente.

Dessa forma, podemos evidenciar a importância deste projeto de lei para o Estado

de Minas Gerais.

Pedimos o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.026/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.231/2015

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  instituições  bancárias  e  equivalentes

localizadas  no Estado de Minas Gerais  manterem profissionais  de segurança nas

áreas dos caixas eletrônicos de suas agências ou serviços de autoatendimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam obrigadas as instituições bancárias e equivalentes localizadas no

âmbito do Estado de Minas Gerais a manter profissional de segurança nas áreas dos

caixas eletrônicos ou serviços de autoatendimento de suas agências, no período das

6 às 22 horas, todos os dias da semana.

Art.  2º  –  Aos  infratores  do  disposto  nesta  lei  serão  aplicadas,  pela  ordem,  as

seguintes penalidades:

I – multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

II – multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em caso de reincidência;

III – cassação do alvará do estabelecimento.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O objetivo deste projeto de lei  é obrigar as instituições bancárias e

equivalentes  localizadas  no  Estado  de  Minas  Gerais  a  manter  profissionais  de

segurança  nas  áreas  dos  caixas  eletrônicos  de  suas  agências  ou  serviços  de

autoatendimento.

Essa  importante  medida  de  segurança  está  sendo  implantada  em  Manaus,  no

Amazonas, e encontra-se em tramitação em outros estados. Entendemos que essa
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seja uma medida importante para a garantia da segurança da população na hora de

realizar as suas transações financeiras.

Contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Paulo

Lamac. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.063/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.232/2015

Estabelece diretrizes, objetivos e ações para a instituição da política estadual de

alimentação escolar e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Esta  lei  estabelece  diretrizes,  objetivos  e  ações  para  a  instituição  da

política estadual de alimentação escolar.

Art. 2º – Para os fins desta lei, consideram-se:

I  –  alimentação  escolar  todo  e  qualquer  alimento  oferecido  pela  instituição  de

ensino ou pessoa por ela autorizada, no ambiente escolar, durante a permanência do

aluno na escola;

II – alimentos consumíveis em seu estado natural os de origem vegetal ou animal

cujo  consumo  imediato  exige  apenas  a  remoção  da  parte  não  comestível  e  os

tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação;

III  –  alimentos semielaborados  os  de  origem vegetal  ou  animal  utilizados como

matéria-prima e que necessitam de tratamento e transformação de natureza física,

química ou biológica, adicionada ou não a outras substâncias permitidas;

IV – alimentos elaborados os compostos ou derivados de alimentos semielaborados

ou de alimentos consumíveis em seu estado natural, obtidos por processo tecnológico

adequado, podendo conter adição de outras substâncias permitidas, observadas, em

sua composição nutricional, as diretrizes da alimentação saudável.

Art. 3º – A política estadual de alimentação escolar será implementada e formulada

com a observância das seguintes diretrizes:

I – a utilização de alimentação saudável e adequada, compreendendo o emprego

de alimentos variados e seguros, que respeitem a cultura e as tradições locais, em
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conformidade com a faixa etária  e o estado de saúde do aluno, inclusive os que

necessitem de atenção específica ou que se encontrem em vulnerabilidade social;

II – a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de

educação básica;

III – disponibilização, aos estudantes com doenças crônicas, de merenda escolar de

qualidade  e  adequada  às  suas  necessidades,  sob  orientação  e  supervisão  de

nutricionistas;

IV – a participação da comunidade no controle social e no acompanhamento das

ações realizadas pelo Estado;

V – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de

gêneros alimentícios produzidos em âmbito local, preferencialmente pela agricultura

familiar e pelos empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais

indígenas e de remanescentes de quilombos;

VI – a alimentação escolar como direito dos alunos da educação básica pública e

dever do Estado.

Art. 4º – São objetivos da política de que trata esta lei.

I – garantir aos alunos da educação básica da rede estadual de ensino alimentação

saudável  e  adequada,  como parte  da  política  estadual  de  segurança alimentar  e

nutricional sustentável, de acordo com a Lei nº 15.982, de 19 de janeiro de 2006;

II  –  contribuir  para  o  crescimento  e  o  desenvolvimento  biopsicossocial,  a

aprendizagem, o rendimento escolar, a formação de hábitos alimentares saudáveis e

a promoção da saúde dos alunos.

Art.  5º  –  Para  a  promoção  e  a  regulamentação  da  alimentação  saudável  nas

escolas, as seguintes ações serão implementadas:

I – definição de estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer

escolhas saudáveis;

II  –  capacitação  dos  profissionais  envolvidos  com  alimentação  na  escola  para

produção de alimentos saudáveis;

III  –  desenvolvimento de estratégias  de informação às famílias,  enfatizando sua

corresponsabilidade e a importância de sua participação;

IV  –  criação  de  condições  para  a  adequação  dos  locais  de  produção  e  do
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fornecimento de refeições, considerando a importância do uso da água potável para

consumo;

V – restrição à oferta e à venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura

saturada,  gordura  trans,  açúcar  livre  e  sal,  fornecendo  opções  de  alimentos  e

refeições saudáveis na escola;

VI – ampliação da oferta e promoção do consumo de frutas, legumes e verduras e

divulgação de opções saudáveis pelos serviços de alimentação da escola;

VII – divulgação da experiência da alimentação saudável para outras escolas, por

meio da troca de informações;

VIII – promoção contínua da educação nutricional, por meio da formação de hábitos

alimentares  saudáveis,  do  monitoramento  do  estado  nutricional  dos  alunos  e  da

ênfase nas ações de prevenção e controle dos distúrbios nutricionais;

IX – incorporação do tema da alimentação saudável no projeto político-pedagógico

da escola,  perpassando todas as áreas  de  estudo e  propiciando experiências  no

cotidiano das atividades escolares.

Art. 6º – O Estado implementará, segundo suas competências próprias ou na forma

de rede integrada com os entes da Federação, mecanismos adequados à fiscalização

da execução da política estadual de alimentação escolar.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Fábio Cherem

Justificação: Uma alimentação saudável é aquela que reúne todas as substâncias

químicas  de  que  o  corpo  precisa  para  funcionar  corretamente.  Requer  muita

diversidade de ingredientes em todas as refeições, com equilíbrio entre carboidratos,

proteínas,  gorduras,  vitaminas  e  minerais.  Na  escola,  um  espaço  ocupado  por

crianças e jovens, isso se torna ainda mais relevante.

Atualmente,  o  consumo  excessivo  de  doces,  fast-foods e  snakcs (pequenos

lanches, geralmente nada saudáveis, entre as refeições) é rotina na vida das crianças

e adolescentes. Essa realidade tem culminado com o surgimento de sobrepeso e

obesidade em crianças e jovens, pelo excesso de consumo de alimentos de alto valor

calórico e pelo baixo consumo de frutas, leguminosas e hortaliças, tornando-se uma
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realidade bastante preocupante não só para os pais,  mas para toda a sociedade.

Cada  vez  mais  cedo,  as  crianças  vêm  desenvolvendo  doenças  que  antes  eram

comuns somente em adultos, justamente pelo desequilíbrio na alimentação diária. É o

que mostram estudos recentes sobre a alimentação e estado nutricional de crianças e

adolescentes.

Por essas razões, essa lei tem por finalidade implementar uma política estadual de

alimentação escolar que priorize uma alimentação saudável, variada e nutritiva, com

o intuito de melhorar não só o desempenho escolar, mas principalmente as condições

de saúde e o desenvolvimento de crianças e adolescentes do Estado.

As diretrizes apresentadas buscam também maior interação da comunidade com a

escola  no  quesito  alimentação,  de  modo a  disseminar  as  orientações  nutricionais

também para a família dos estudantes, além de promover a utilização de alimentos

oriundos da agricultura familiar, com o objetivo de beneficiar as famílias da própria

comunidade.

Nesse  sentido,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  que  possamos

transformar  esta  proposta  legislativa  em  diploma  legal,  atendendo,  assim,  às

necessidades dos estudantes mineiros.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.026/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.233/2015

(Ex-Projeto de Lei nº 5.437/2014)

Autoriza o Poder Executivo a implementar a gratuidade nos transportes públicos de

passageiros às pessoas maiores de sessenta anos, na forma que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a implementar, em conformidade ao

disposto  no  art.  39,  §  3º,  da  Lei  Federal  nº  10.741,  de  1º  de  outubro  de  2003,

gratuidade  às  pessoas  maiores  de  sessenta  anos,  nos  transportes  públicos  de

passageiros.

Art.  2º  –  O  benefício  aos  usuários  objetos  desta  lei  será  concedido  mediante

cadastro  prévio  nas  empresas  de  transporte  público,  para  fins  de  concessão  de
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bilhete especial, válido por cento e oitenta dias, na forma a ser regulamentada por

legislação  complementar,  ou  com  a  simples  apresentação  de  cédula  oficial  que

identifique o passageiro, a critério dos órgãos públicos responsáveis.

Art.  3º  –  Caberá  ao  Poder  Executivo,  através  de  decreto,  editar  as  normas

complementares para a execução desta lei.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A gratuidade no transporte coletivo aos idosos a partir de 60 anos é

pressuposto legal, e a sua implementação é facultada aos estados, conforme dispõe

o § 3º do art. 39 do Estatuto do Idoso, que expressamente diz:

“Art. 39 – Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade

nos  transportes  coletivos  públicos  urbanos  e  semiurbanos,  exceto  nos  serviços

seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 3º – No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65

(sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições

para  exercício  da  gratuidade  nos  meios  de  transporte  previstos  no  caput deste

artigo.”.

Assim sendo, esperamos a aprovação deste projeto de lei pelos nobres pares desta

Casa.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.104/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.234/2015

Dispõe sobre as concessionárias de serviços de telefonia e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam as concessionárias de serviços de telefonia obrigadas a fornecer

gratuitamente ao consumidor:

I  – a lista detalhada de todas as ligações locais realizadas pelo usuário,  com o

tempo de duração e o valor da chamada;
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II  –  texto  explicativo  sobre  o  funcionamento dos  planos  básico  e  alternativo  de

serviços de oferecimento obrigatório de tarifação em minutos;

III  –  tabela comparativa de valores cobrados nos planos básico e alternativo de

serviços de oferecimento obrigatório de tarifação em minutos;

IV  –  tabela  comparativa  de  valores  cobrados  nos  dois  planos  de  tarifação  em

minutos e em pulsos.

Parágrafo único – O estabelecido nos incisos I e IV do art. 1º deverá constar na

conta telefônica emitida mensalmente.

Art.  2º  –  O  não  cumprimento  desta  lei  implicará  as  sanções  administrativas

previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: Com a mudança dos planos de tarifação de pulsos para minutos é

natural  que  existam  dúvidas  entre  os  consumidores  quanto  à  escolha  do  melhor

plano. Portanto, essa transição deve se dar do modo mais transparente possível para

o  usuário,  para  que  este  não  sofra  com  aumentos  exorbitantes  em  sua  conta

telefônica.  Recentemente,  vivenciamos  a  mudança de medidores  analógicos  para

chips,  que  levou  a  um  abuso  tarifário  por  parte  de  concessionárias  e  prejudicou

severamente o consumidor.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.027/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.235/2015

Estabelece diretrizes para a atuação do Estado contra o uso indevido de drogas e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – A atuação do Estado contra o uso indevido de drogas será planejada e

coordenada de maneira interdisciplinar, intersetorial e integral

Art. 2º – Para fins do disposto nesta lei, o Estado disporá de instância de gestão
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competente para o planejamento e a coordenação das ações contra o uso indevido

de drogas e para o acompanhamento e o controle da execução dessas ações.

Art. 3º – Os órgãos do Estado que desenvolvam programas sociais, no âmbito de

sua atuação, contribuirão, no enfrentamento do uso indevido de drogas, com ações

que  integrem  e  articulem,  de  forma  permanente,  políticas  e  ações  de  saúde,

assistência social, trabalho, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos

humanos e juventude.

§ 1º – As ações a que se refere o caput serão encaminhadas, por meio de proposta,

à apreciação da instância de gestão competente a que se refere o art. 2º.

§ 2º – Fica garantida a participação do proponente da ação a que se refere o caput

na reunião em que for apreciada a proposta.

Art. 4º – Na adoção de medidas contra o uso indevido de drogas, o Estado deverá

adotar as seguintes diretrizes:

I  –  estruturar,  integrar  e  ampliar  as  ações  voltadas  para  a  prevenção  do  uso

indevido  de  drogas,  o  tratamento  e  a  reinserção  social  de  usuários  de  drogas,

considerando a participação dos familiares desses usuários e a atenção aos públicos

vulneráveis;

II – estruturar, ampliar e fortalecer as redes de atenção à saúde e de assistência

social para usuários de drogas;

III – capacitar, de forma continuada, os atores envolvidos nas ações voltadas para a

prevenção do uso indevido de drogas, o tratamento e a reinserção social de usuários

de drogas;

IV  –  promover  e  ampliar  a  participação  comunitária  nas  políticas  e  ações  de

prevenção  do  uso  indevido  de  drogas,  de  tratamento  e  de  reinserção  social  e

ocupacional de usuários de drogas;

V – fomentar a multiplicação de boas práticas relativas à prevenção do uso indevido

de drogas, ao tratamento e à reinserção social e ocupacional de usuários de drogas;

VI – disseminar informações clínicas e epidemiológicas relativas ao uso indevido de

drogas;

VII – fortalecer as ações de combate ao tráfico de drogas ilícitas em todo o território

estadual, com ênfase nos municípios de fronteira.
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Art. 5º – Os órgãos do Estado aportarão recursos financeiros e administrativos para

a consecução dos objetivos de que trata esta lei.

Art. 6º – O caput do inciso I do art. 1º da Lei nº 16.276, de 19 de julho de 2006,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° – (…)

I – ações intersetoriais de prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, por

meio de:”.

Art.  7º  – O art.  3º  da  Lei  nº  16.276,  de 2006,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 3º – As ações previstas nesta lei serão planejadas e coordenadas, de maneira

interdisciplinar, abrangendo os órgãos do Estado competentes.”.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Antonio Jorge

Justificação: O uso de drogas lícitas, como o álcool e tabaco, e ilícitas é um grande

problema de saúde pública em todo o mundo. De acordo com dados do Escritório das

Nações Unidas contra Drogas e Crime – UNODC –,  em 2013,  3% da população

mundial consumiu algum tipo de droga. No Brasil, estudos mostram que mais de 70%

dos  jovens  estudantes  já  experimentaram  algum  tipo  de  droga,  sendo  as  mais

consumidas o álcool e o cigarro.

Além  de  provocar  vários  distúrbios  no  organismo  dos  usuários,  o  consumo de

drogas  tem  relação  direta  e  indireta  com  uma série  de  agravos  à  saúde,  como

acidentes de trânsito, agressões, depressões clínicas e distúrbios de conduta, e com

o aumento da violência, incluindo a violência doméstica.

Ações políticas eficazes podem reduzir os problemas relacionados ao consumo de

drogas  vivenciados  na  sociedade.  Para  tanto,  faz-se  necessária  uma  rede  de

cuidados  na  atenção  que  seja  formada  não  apenas  por  serviços  de  saúde,  mas

também  por  assistência  social,  educação,  trabalho,  segurança  pública,  cultura,

direitos humanos, entre outros.

O projeto de lei em pauta tem por finalidade fortalecer a atuação interdisciplinar e
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intersetorial  do  Estado contra  o  uso indevido  de  drogas,  com  vistas  a  superar  a

fragmentação do cuidado.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.025/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.236/2015

Dispõe  sobre  a  proibição  da  compra  de  produtos  alimentícios  destinados  às

merendas  e  refeições  servidas  nas  escolas  estaduais  cujos  teores  de  açúcar

adicionado não sejam declarados pelos fornecedores.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida a compra de produtos alimentícios destinados ao preparo das

merendas  e  refeições  servidas  nas  escolas  estaduais  cujos  teores  de  açúcar

adicionado, especialmente a sacarose, não sejam declarados pelos fornecedores.

Parágrafo único – As declarações a que se refere o caput deste artigo poderão ser

supridas  por  rotulagem  nutricional  que  discrimine  detalhadamente  os  tipos  de

açúcares presentes na composição dos produtos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor no prazo de um ano da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: A Organização Mundial da Saúde – OMS – recomenda a limitação da

ingestão de açúcares livres de acordo com sua Estratégia Global de Promoção da

Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde. Tal documento afirma que os dados

atuais sugerem que os fatores determinantes das enfermidades não transmissíveis

são em grande medida os mesmos em todos os países.

Entre esses fatores, destaca-se o maior consumo de alimentos hipercalóricos com

alto  conteúdo  de  gorduras,  açúcares  e  sal.  O  governo  brasileiro,  por  sua  vez,

adotando as recomendações da OMS, lançou o Guia Alimentar para a População

Brasileira: Promovendo a Alimentação Saudável.

De  acordo  com  o  guia,  “a  alimentação  saudável  deve  incluir  os  carboidratos

complexos  em  grande quantidade e  fibras  alimentares.  (...)  Os  açúcares  simples,

fontes  apenas  de  energia,  devem  compor  a  alimentação  em  quantidades  bem
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reduzidas (10% do valor  energético total),  porque o seu consumo excessivo  está

relacionado com o aumento de risco de obesidade e outras doenças crônicas não

transmissíveis e cáries dentais”.

Ademais, o Ministério da Saúde reconhece que o consumo atual médio de açúcar

ultrapassa o limite considerado razoável. No que respeita à merenda escolar, registre-

se  a  publicação  da  Lei  Federal  nº  11.947,  de  16/6/2009,  que  dispõe  sobre  o

atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto na Escola aos

alunos da educação básica.  A referida lei  reafirma,  no art.  3º,  que a alimentação

escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado, e, no art.

4º,  trata do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE –, cujo objetivo é

“contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem,

o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por

meio  de  ações de educação alimentar  e  nutricional  e da  oferta  de refeições  que

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo”.

A lei federal dispõe ainda, no art. 5º, sobre os recursos financeiros orçamentários da

União  para  a  execução  do  PNAE,  os  quais  serão  repassados  em  parcelas  aos

estados,  ao  Distrito  Federal,  aos  municípios  e  às  escolas  federais  pelo  Fundo

Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  –  FNDE.  Nesse  sentido,  o  Conselho

Deliberativo do FNDE editou a Resolução CD/FNDE nº 38, de 16/7/2009, que dispõe

sobre  o  atendimento  da  alimentação  escolar  aos  alunos  da  educação  básica  no

PNAE. O art. 16 da Resolução CD/FNDE nº 38, de 2009, dispõe que a alimentação

na escola tenha, em média, no máximo 10% da energia total proveniente de açúcar

simples adicionado.

Não há como negar que o consumo de açúcar simples (sacarose refinada) é nocivo

à saúde humana. Ainda que se verifique a necessidade de maiores aprofundamentos,

os estudos científicos disponíveis demonstram tal nocividade, sendo suficientes para

o balizamento das ações governamentais de diversos países, inclusive o Brasil.  O

fato de se saber que a ingestão de açúcar simples é nociva à saúde humana deveria

tornar  seu consumo,  numa primeira  análise,  proibido,  especialmente  no  ambiente

escolar. Não se limita, por exemplo, o consumo de cigarro em ambientes públicos a

uma ou duas unidades. A proibição é total.
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O mesmo raciocínio pode ser feito em relação ao consumo de bebidas alcoólicas no

caso dos alunos do ensino básico. Não se limita, por exemplo, o consumo de um

excelente vinho tinto seco a ¼ (um quarto) de taça. A proibição é total! Entretanto,

considerando  o  atual  estágio  do  desenvolvimento  científico,  a  força  econômica  e

política da indústria açucareira,  a estratégia global  da OMS e as normas federais

acerca da matéria,  parece-nos que a recomendação de limitação do consumo do

açúcar  representa  o  avanço possível  do ponto  de  vista  da  proteção e  defesa da

saúde. Por conseguinte, a questão que se põe diz respeito à capacidade de controle

da limitação preconizada pela OMS e pelo governo brasileiro.  Para que os limites

recomendados  pela  OMS  e  encampados  pelo  PNAE  sejam  respeitados,  há

necessidade do prévio conhecimento dos teores de sacarose refinada nos alimentos

servidos nas merendas e refeições escolares. O cálculo depende, fundamentalmente,

das informações presentes nos rótulos dos produtos alimentícios. Sabe-se, todavia,

que a rotulagem nutricional no Brasil, salvo a dos produtos que contenham alegações

nutricionais, declara apenas a quantidade total de carboidratos sem especificar, por

exemplo, as quantidades de cada tipo de açúcar.

A despeito da deficiência da legislação federal vigente em matéria de rotulagem

nutricional, não faz sentido comprar, preparar e servir alimentos nas escolas cujo teor

de sacarose refinada seja desconhecido. Trata-se de medida de precaução, uma vez

que  não  se  devem  expor  os  alunos  a  riscos  desnecessários.  O  art.  1º  desta

propositura dispõe sobre a proibição da compra de produtos alimentícios destinados

ao preparo das merendas e refeições nas escolas estaduais cujos teores de açúcar

adicionado, especialmente a sacarose, não sejam declarados pelos fornecedores. O

parágrafo único do mesmo artigo admite a rotulagem nutricional como sucedâneo das

referidas declarações, desde que devidamente detalhada.

Desse  modo,  tenta-se  suprir  as  deficiências  da  legislação  federal  quanto  à

rotulagem  nutricional  dos  produtos  alimentícios  por  meio  da  declaração  prestada

pelos  respectivos  fornecedores.  Com  isso,  pretende-se  garantir  minimamente  a

veracidade das declarações prestadas e a lisura dos processos,  uma vez que os

licitantes  preteridos  dificilmente  perderão  a  chance  de  impugnar  propostas  e

adjudicações  viciadas.  O  art.  2º,  por  sua  vez,  concede  prazo  dilatado  ao  Poder
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Executivo para a adoção das providências necessárias ao cumprimento da lei e sua

eventual regulamentação.  Que não se alegue que o Estado não tem competência

legislativa para dispor sobre a matéria que adentra aos campos da proteção e defesa

da saúde e da proteção à infância e à juventude, ambos de competência legislativa

concorrente entre a União e os estados membros, conforme o disposto no art. 24 da

Constituição Federal em seus incisos XII e XV.

Convém lembrar que, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União

limitar-se-á  a  estabelecer  normas  gerais,  e  que  esta  não  exclui  a  competência

suplementar dos estados (art. 24, §§ 1º e 2º). Ressalte-se ainda que, em se tratando

de competência concorrente, é perfeitamente cabível a criação de normas estaduais

mais rigorosas com a finalidade de proteção e defesa da saúde. O que se impõe é

uma proibição  à  utilização de  uma substância  comprovadamente  nociva  à  saúde

humana  em quantidades  superiores  às  recomendadas  pela  OMS e  pelo  governo

brasileiro.  As  autoridades  competentes  que  não  venham  a  respeitar  tal  proibição

sujeitar-se-ão às penas da lei de improbidade administrativa por violação do princípio

da  legalidade,  sem  prejuízo  da  incidência  de  outras  normas  de  natureza

administrativa.

Em  face  do  exposto,  peço  apoio  aos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

propositura.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.026/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.237/2015

Dispõe sobre a Política Educacional de Resistência às Drogas – Adolescente e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica criada a Política Educacional de Resistência às Drogas – Adolescente,

baseada no modelo internacional  Drug Abuse Resistance Education – Dare –, a ser

desenvolvido nas redes de ensino pública e particular do Estado.

Art.  2º  –  A Política  Educacional  de  Resistência  às  Drogas  –  Adolescente  será

executada em trabalho conjunto a ser desenvolvido pelas Secretarias de Estado de
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Segurança, Defesa Social, Educação, Esportes e da Juventude, Saúde e pela Polícia

Militar,  de  acordo  com  a  matriz  curricular  pedagógica  nacional  específica,

constituindo-se  em  tema  transversal  da  cidadania,  conforme  previsto  na  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.

Art. 3º – A política de que trata esta lei consistirá no desenvolvimento de atividades

de ensino voltadas à disseminação de noções de cidadania,  à  prevenção ao uso

indevido  de  drogas  e  à  prática  de  atos  de  violência  entre  estudantes  nas  redes

pública e privada de ensino do Estado.

Parágrafo único – Quando necessário para o desenvolvimento das atividades nas

escolas,  a  Política  Educacional  de  Resistência  às  Drogas –  Adolescente  também

executará  capacitação  dos  pais  dos  alunos,  com  a  aplicação  de  um  currículo

específico para adultos.

Art. 4º – Para a execução desta política, serão destinados recursos financeiros de

dotações orçamentárias consignadas no orçamento anual, com vistas ao custeio e

investimento para a aquisição de material  didático, tais como um conjunto padrão

composto  de  cartilha,  camiseta,  boné  e  certificado  de  participação,  divulgação  e

operacionalização das ações.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Fred Costa

Justificação: O que se propõe neste projeto é uma politica preventiva, desenvolvida

em cooperação com a escola e a família, a fim de manter os jovens longe das drogas

e da violência.

Desenvolvida no ambiente escolar, a Política Educacional de Resistência às Drogas

–  Adolescente  envolverá  crianças  dos  9  aos  12  anos  do  ensino  fundamental,

concentrado na 4ª e 6ª séries do regime de 8 anos e 5ª e 7ª do regime de 9 anos. O

intuito  é  o  de  direcionar  esse  programa  a  adolescentes  entre  13  e  17  anos,

estudantes da 7ª e 8ª séries. Permitirá a discussão sobre as drogas, a criminalidade e

os conceitos de cidadania.

Nossa proposta também tem por escopo permitir o estabelecimento de uma política

governamental  para  a  realização  de  ações  sociais  dessa  natureza,  destinando
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recursos orçamentários permanentes para maior abrangência deste importantíssimo

programa preventivo. Vandalismo e formação de gangues infelizmente estão fazendo

parte do cotidiano de nossas escolas, notadamente daquelas localizadas na periferia

dos grandes centros urbanos.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.025/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.238/2015

Cria campanha de prevenção ao consumo de oxi no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica instituída campanha de prevenção ao consumo de oxi no Estado.

§ 1° – Para os fins desta lei, considera-se oxi (abreviação de oxidado) uma mistura

de  base  livre  de  cocaína,  cal,  permanganato  de  potássio  e  combustível,  como

querosene, gasolina, diesel ou solução de bateria.

§ 2° – A campanha a que se refere o caput deste artigo será veiculada em material

impresso, de leitura simples e esclarecedora, a ser distribuído gratuitamente a fim de

mostrar para a população os malefícios causados pelo consumo de oxi.

§ 3° – O material  impresso será distribuído gratuitamente na rede pública, como

também  em  locais  de  intensa  circulação  de  pessoas,  inclusive  de  crianças  e

adolescentes.

§ 4° – A campanha poderá ser disseminada através de rádio, televisão,  jornais,

revistas e outros meios de comunicação.

Art.  2° – O Poder Executivo baixará os atos que se fizerem necessários para a

regulamentação desta lei.

Art. 3° – As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta

de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente  e

suplementadas se necessário.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.
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Fred Costa – Anselmo José Domingos.

Justificação: Este projeto de lei se faz muito necessário, haja vista que o oxi é uma

droga  altamente  viciante,  destrutiva  para  o  organismo  humano,  de  baixo  custo

comercial e de rápida produção, uma vez que seus componentes são encontrados

facilmente no mercado.

O nome de batismo da droga deriva da palavra oxidação. A composição final do oxi

é  gasolina  e  cal  virgem  (na  falta  de  gasolina,  é  utilizado  o  querosene).  Quando

aquecido a mais de 100°, o composto passa por um processo de decantação, em que

as substâncias  líquidas e sólidas são separadas.  O resfriamento da porção sólida

gera a pedra do oxi, que concentra os princípios ativos da cocaína. Dependendo da

fabricação caseira, o oxi tem várias tonalidades e potências, chegando a ter 80% de

cocaína, enquanto o crack tem 40%. Por ser produzido de maneira clandestina, sem

qualquer tipo de controle, há diferença no nível de pureza do oxi, que também pode

conter outros tipos de substâncias tóxicas – cal,  cimento, ácido sulfúrico, acetona,

amônia  e  soda  cáustica  são  comuns.  O  oxi  contém  múltiplos  resíduos  e  é  mais

agressivo  ao  sistema  respiratório.  Por  conter  gasolina  na  composição,  ainda  é

extremamente prejudicial ao fígado e aos rins, podendo provocar a falência de tais

órgãos.

O pesquisador Álvaro Mendes, formado em economia e com especialização em

políticas sociais e direitos humanos, foi o primeiro pesquisador a identificar o uso do

oxi no Brasil. Segundo ele, o oxi entra e domina o cérebro do usuário da droga em

menos de seis segundos, causando danos irreparáveis aos dependentes. Conforme

as pesquisas de Álvaro Mendes, o que faz o oxi ser mais destrutivo e perigoso que o

crack é que, ao ser ingerido, o dependente envia querosene (gasolina) e cal virgem

para o pulmão. A cal, de pH muito básico, produz graves queimaduras no órgão, e o

querosene, por ser um solvente poderoso, pode levar, em médio prazo, à falência dos

pulmões.  Já  o  crack,  em  sua  composição  final,  depois  de  passar  por  várias

transformações caseiras, recebe amoníaco e bicarbonato.

Um dos principais atrativos do oxi é seu baixo custo. No centro de São Paulo, uma

pedra  pode ser  encontrada por  R$2,00,  enquanto pedras de  crack costumam ser

vendidas por R$5. Conhecido como "a droga da morte", o oxi é um crack piorado, que



1905
____________________________________________________________________________

vicia instantaneamente. Mas, diferentemente do crack, que usa bicarbonato de sódio

no  processamento,  o  oxi  contém  querosene  e  cal  e  provoca  efeitos  mais

devastadores para o organismo.

Em entrevista concedida à revista Época, o pesquisador Álvaro Mendes alerta para

o perigo da droga. "Já trabalhei com usuários de todos os tipos de droga. Ainda não vi

droga mais horrível do que o oxi. Imagine uma pessoa sem dormir há uma semana e,

um minuto após o consumo, começar a vomitar e ter diarreia. Depois, andam pelas

ruas como zumbis. É a degeneração humana. Não vi outra droga que cause isso em

questão de segundos como ocorre com o oxi."

Quanto à possibilidade de a droga se tornar uma epidemia, o pesquisador explica:

"Sim, existe a possibilidade. É uma droga muito barata, capaz de provocar o vício

após  a  primeira  dose  e  fácil  de  ser  transportada.  Também  não  depende  de

laboratórios para ser fabricada, pode ser feita em fundo de quintal. Se não soar o

alerta nos governos, não sei qual será o limite".

Enfim, este projeto de lei tem como objetivo prevenir a população do Estado quanto

aos  malefícios  do  consumo do oxi.  Abordar  esse assunto  se  faz necessário  pelo

avanço  que  a  droga  pode  ter  em  nosso  estado,  inclusive  entre  crianças  e

adolescentes.

Conto com o apoio e a fidedigna análise deste projeto por parte dos parlamentares

desta egrégia Assembleia.

–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.025/2015, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.239/2015

Dispõe sobre mecanismos de inibição da violência doméstica e familiar contra a

mulher,  seus  familiares  e  testemunhas  por  meio  de  monitoramento  eletrônico  do

agressor e multa, em caso de utilização de serviços prestados pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei dispõe sobre mecanismos de inibição da violência doméstica e

familiar contra a mulher, seus familiares e testemunhas, por meio de monitoramento

eletrônico  e  multa  contra  agressor  que  esteja  cumprindo  alguma  das  medidas
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protetivas de urgência, constante da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006,

bem como de medida cautelar diversa da prisão, nos termos do inciso IX do art. 319

do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei Federal nº 12.403, de 5 de

maio de 2011.

Art. 2º – Considera-se violência contra a mulher, para efeitos desta lei, os delitos

estabelecidos na legislação penal e, em especial, os previstos nos arts. 5º e 7º da Lei

Federal nº 11.340, de 2006.

Art. 3º – O agressor de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser

obrigado a utilizar equipamento eletrônico de monitoramento para fins de fiscalização

imediata e efetiva das medidas protetivas de urgência constantes da Lei Federal nº

11.340, de 2006.

§ 1º – O agressor deverá ser instruído sobre o uso do equipamento eletrônico de

monitoramento e dos procedimentos para fins de fiscalização efetiva da medida de

afastamento.

§ 2º – O agressor que fizer uso do equipamento eletrônico de monitoramento terá

preferência na participação nos serviços de educação ou reabilitação, de que trata o

inciso V do art. 35 da Lei Federal nº 11.340, de 2006.

Art. 4º – A mulher ofendida será informada sobre os procedimentos para fins de

fiscalização efetiva da medida de afastamento.

Art. 5º – Para o desenvolvimento da presente ação de monitoramento eletrônico de

agressor de violência doméstica e familiar,  os órgãos competentes deverão firmar

termo de parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no sentido de garantir a

efetividade  de  medidas  protetivas  às  mulheres  vítimas  de  violência  doméstica,

previstas na Lei Federal nº 11.340, de 2006, no âmbito do Estado.

Art.  6º  –  Nos  termos  do  caput do  art.  1º,  o  âmbito  de  atuação  da  ação  de

monitoramento eletrônico de agressor de violência doméstica e familiar será o Estado

de Minas Gerais.

Parágrafo único – O infrator da medida judicial protetiva deverá ser encaminhado à

autoridade policial competente para as medidas legais cabíveis.

Art. 7º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta dos

valores arrecadados com as multas contra os agressores de violência doméstica e
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familiar contra a mulher, além de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se

necessário.

Art.  8º  –  Fica  estabelecida  multa  contra  o  agressor,  toda  vez  que  os  serviços

prestados pelo Estado forem acionados para atender mulher ameaçada ou vítima de

violência.

Parágrafo único – Responderá pela multa o autor do ato da ameaça ou da violência

contra a mulher que der causa ao acionamento dos serviços prestados por órgãos ou

agentes públicos.

Art. 9º – Para efeitos desta lei, consideram-se acionamentos de serviço público os

deslocamentos  ou  serviços  efetuados  por  agentes  e  órgãos  públicos,  abaixo

descritos, para providenciar assistência de qualquer natureza à vítima:

I – requisição por equipamento eletrônico de monitoramento;

II – serviço de atendimento móvel de urgência;

III – serviços de identificação e perícia (exame de corpo delito);

IV – serviço de busca e salvamento;

V – serviço de policiamento;

VI – serviço de polícia judiciária.

Parágrafo  único  –  Os  valores  recolhidos  por  meio  das  cobranças  de  multas

referidas nesta lei serão revertidos em políticas públicas e ações voltadas à redução

da violência contra a mulher, notadamente as ações relacionadas ao monitoramento

eletrônico de agressor de violência doméstica e familiar.

Art. 10 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação:  Dados  oficiais  do  governo federal  mostram  que,  a  cada mês,  472

mulheres são assassinadas no Brasil, o que dá um assassinato a cada hora e meia.

De acordo com o Mapa da Violência de 2012, desde 1980 ocorreram mais de 91 mil

assassinatos de mulheres. Em oposição à conquista de direitos, o que foi observado

pelo estudo foi o crescimento da violência contra a mulher.

Diante disso, as autoridades brasileiras resolveram reagir. No plano federal, editou-

se a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, denominada simplesmente Lei Maria da
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Penha, e depois foi promulgada a Lei nº 12.403, de 5 de maio de 2011, que alterou a

redação do art. 319 do Código de Processo Penal.

Nos planos estaduais e municipais, diversas iniciativas foram desenvolvidas para

dar  efetividade às medidas protetivas de urgência previstas  no arcabouço jurídico

federal.

Nesse  contexto,  alguns  estados  e  municípios  implementaram  inovadores

mecanismos  de  inibição  da  violência  contra  a  mulher.  Cite-se,  por  exemplo,  o

fornecimento  do  denominado  “botão  do  pânico”  no  Estado  do  Espírito  Santo.  A

iniciativa  capixaba  surtiu  um  significativo  efeito  positivo  no  combate  à  violência

doméstica, contribuindo para a redução desta forma de violência no âmbito de uma

unidade  da  Federação  que  era  apontada  como a  mais  violenta  dentre  todas  as

unidades da Federação.

Cumpre destacar que em 2013 a iniciativa capixaba ganhou o prestigioso prêmio

Innovare,  concedido a práticas inovadoras que modernizam a Justiça brasileira.  O

“botão  do  pânico”  do  Estado  do  Espírito  Santo  tem  sido  destaque  mundo  afora.

Jornais da França, África e Rússia destacaram a iniciativa do Tribunal de Justiça do

Espírito Santo, cujo objetivo é dar efetividade à fiscalização de medidas protetivas

concedidas com base na Lei nº 11.340, conhecida popularmente por Lei Maria da

Penha.

No entanto, alguns críticos do “botão do pânico” sustentam que este mecanismo de

inibição da violência doméstica poderia ser utilizado indiscriminadamente pela mulher,

em situações atípicas, ou até mesmo a ameaça do acionamento do “botão do pânico”

como um instrumento de injusta intimidação do potencial agressor.

Destarte, há experiências inovadores de monitoramento eletrônico de agressor de

violência doméstica e familiar  contra a mulher,  seus familiares e testemunhas que

implementam as chamadas tornozeleiras, também conhecidas como “tornozeleiras do

pânico”,  a serem utilizadas pelos agressores, ao invés da vítima, como ocorre no

“botão do pânico”.

A implementação dos novos sistemas de monitoramento eletrônico de agressor de

violência doméstica e familiar contra a mulher acarretará custos aos cofres públicos.

É justo que esses valores sejam efetivamente suportados pelos agressores, e não
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pelos contribuintes, que certamente incluem as próprias vítimas das agressões e seus

familiares.

É inegável o interesse público no presente projeto, motivo pelo qual o submeto a

esta Casa para aprovação.

– Publicado,  vai  o projeto  às  Comissões de Justiça,  de Direitos  Humanos e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.240/2015

Dispõe sobre o passe livre em transporte coletivo aos professores da rede pública e

particular de ensino e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica isento da cobrança de passagem, os professores da rede pública e

particular de ensino em transportes coletivos no Estado.

Art. 2° – Para beneficiar-se desta Lei, os professores da rede pública e particular de

ensino  deverão  apresentar  documento  expedido  pela  Secretária  de  Estado  de

Educação.

Art.  3º  –  O  documento  de  que  trata  o  art.  2º  deverá  conter,  entre  outras,  as

seguintes informações:

I – nome completo;

II – número do MASP ou RG;

III – endereço residencial;

IV – foto atualizada;

V – data de expedição e validade;

VI – nome da escola laboral.

Art.  4º  – Caberá  a  Secretária  de  Estado de Educação formular  o  documento  e

entregar  aos  professores,  podendo  ser  ressarcida  pela  despesa  financeira  com

emissão da carteira de identificação.

Art.  5º – As empresas de transportes coletivos estarão desobrigadas de cumprir

esta lei caso o beneficiado por esta lei não esteja no trajeto compreendido entre seu

domicílio e seu local de trabalho; ou do seu local de trabalho para seu domicílio.
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Art.  6º – Poderá a Secretaria  de Estado de Educação regulamentar  esta lei  em

prazo não superior a cento e vinte dias.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação, sem

prejuízo de posterior regulamentação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: Este projeto se justifica pelo fato de os professores da rede pública e

particular  de ensino terem resguardados valores referentes ao  transporte coletivo.

Dessa maneira, seus vencimentos não ficam prejudicados.

Ainda, a aprovação do projeto será um incentivo a mais à categoria, sendo ainda

um complemento ao seu orçamento. Nada mais justo de se homenagear tal classe,

com este projeto de lei.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.241/2015

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  colocação  de  capas  sobre  os  veículos

guardados em pátios ou depósitos de recolhimento localizados no Estado, de modo a

inibir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam os pátios e depósitos de recolhimento de veículos localizados no

Estado, públicos ou privados, obrigados a cobrir com capas todos os veículos neles

recolhidos, ou os que vierem a ser recolhidos, com vistas a inibir a proliferação do

mosquito Aedes aegypti.

Art. 2º – Fica concedido o prazo de sessenta dias contados da data da publicação

desta lei para que os responsáveis pelos locais mencionados no art. 1º cumpram as

obrigações nela previstas.

Art.  3º – Sem prejuízo do estabelecido nos arts.  1º e 2º,  os responsáveis pelos

estabelecimentos de que trata esta lei deverão valer-se de todos os esforços para a

localização dos proprietários dos veículos ali recolhidos, pessoas físicas ou jurídicas.

Art. 4º – O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas
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na legislação em vigor, sujeitará os responsáveis:

I – quanto aos pátios e depósitos de propriedade do poder público a penalidades

disciplinares de:

a) advertência;

b) suspensão, no caso de reincidência;

c) exoneração, no caso de diversas infrações;

II – quanto aos pátios e depósitos de propriedade privada, a penalidades de:

a) advertência, na primeira autuação;

b) multa, em caso de reincidência;

c) cassação da licença para funcionamento neste Estado, no caso de duas ou mais

reincidências consecutivas.

Art.  5º  –  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo de sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art.  6º  –  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação: Convém esclarecer de plano que, conforme se depreende do texto da

lei, esta medida legislativa dispõe sobre assunto perfilado no elenco de matérias de

competência  do  Estado,  uma vez  que  estipula  normas  de  proteção  e  defesa  da

saúde.

Nessa medida, esta iniciativa legislativa, sob o ponto de vista jurídico, certamente

se afeiçoa ao inciso XII do art. 24 da Constituição Federal, que outorga aos estados

membros legislar, concorrentemente, sobre “previdência social, proteção e defesa da

saúde”.

Esta  proposição  de  lei  visa  evitar  a  proliferação  do  mosquito  Aedes  aegypti,

causador  de  inúmeros  males  à  saúde  humana,  como  a  dengue  e  a  febre

chikungunya, que podem levar à morte.

Em todo o Brasil, nos últimos anos, tem aumentado muito o número de pessoas
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vítimas  das  moléstias  causadas  pelo  mosquito  Aedes  aegypti,  principalmente  a

dengue.

O  mosquito  Aedes  Aegypti reproduz-se  colocando  seus  ovos  em  pequenas

quantidades  de água  parada  e  limpa,  local  onde as  larvas  se  desenvolvem com

facilidade.

Os veículos são apreendidos por inúmeros motivos, como falta de licenciamento,

falta de pagamento de IPVA e, até mesmo, estacionamento em locais proibidos. Uma

grande quantidade de veículos  parados em um mesmo local  torna-se um grande

criadouro do mosquito, principalmente na época de chuvas.

Assim, é necessário que esta Casa Legislativa analise atenciosamente a questão,

tendo em vista que ações como esta podem ajudar a diminuir o número de casos da

doença.

Por todo o exposto, aguardo o apoio de meus pares nesta Casa Legislativa para a

aprovação  e  a  implantação  do  conteúdo  desta  proposta,  visando  assegurar  uma

melhor qualidade de vida e saúde para os mineiros.

– 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 2.242/2015

Dispõe  sobre  a  política  de  assistência  estudantil  nas  universidades  públicas

estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituída a política estadual de assistência estudantil, destinada aos

estudantes das universidades públicas estaduais.

Art. 2º – São princípios da política estadual de assistência estudantil:

I – a afirmação da educação superior como uma política de Estado;

II – a igualdade de condições para o acesso, a permanência e a conclusão do curso

superior;

III  –  a  garantia  da  democratização  e  da  qualidade  dos  serviços  prestados  à

comunidade estudantil;

IV – a formação ampliada na sustentação do pleno desenvolvimento integral dos

estudantes;
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V – a orientação humanística e a preparação para o exercício pleno da cidadania;

VI – a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o

pensamento, a arte e o saber;

VII – a defesa em favor da justiça social e a eliminação de todas as formas de

preconceito;

VIII  –  o pluralismo de ideias  e o reconhecimento da liberdade como valor  ético

central.

Art. 3º – São objetivos da política estadual de assistência estudantil:

I – garantir o acesso, a permanência e a conclusão dos estudantes matriculados

nas universidades públicas estaduais, na perspectiva da inclusão social, da formação

ampliada, da produção de conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e

da qualidade de vida;

II  –  viabilizar  a  igualdade  de  oportunidades  aos  estudantes  das  universidades

públicas estaduais, na perspectiva de garantia do direito constitucional;

III – contribuir para aumentar a eficiência e eficácia do sistema universitário;

IV  –  assegurar  aos  estudantes  os  meios  necessários  ao  pleno  desempenho

acadêmico;

V  –  promover  e  ampliar  a  formação  integral  dos  estudantes,  estimulando  e

desenvolvendo  a  criatividade,  a  reflexão  crítica,  as  atividades  e  os  intercâmbios

cultural, esportivo, artístico, político, científico e tecnológico;

VI – desenvolver parcerias com a representação estudantil, a área acadêmica e a

sociedade civil, para implantação de projetos.

Art. 4º – A política estadual de assistência estudantil será implementada por meio

de ações de assistência estudantil articuladas às atividades de ensino, pesquisa e

extensão, para o atendimento de estudantes matriculados em cursos de graduação

presencial das instituições estaduais de ensino superior.

Art. 5º – Para os fins deste projeto, compreendem-se como ações de assistência

estudantil iniciativas desenvolvidas nas seguintes áreas de:

I – moradia estudantil;

II – alimentação;

III – transporte;
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IV – assistência à saúde;

V – inclusão digital;

VI – cultura;

VII – esporte;

VIII – creche;

IX – apoio pedagógico;

X  –  acesso,  permanência,  participação  e  aprendizagem  de  estudantes  com

deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  e

superdotação.

Parágrafo  único  –  As  ações  de  assistência  estudantil  devem  considerar  a

necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades, contribuir para a melhoria do

desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de retenção e evasão

decorrentes da insuficiência de condições financeiras.

Art. 6º – As universidades estaduais deverão fixar requisitos para a concessão de

assistência estudantil de forma articulada com as atividades de ensino, pesquisa e

extensão.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Doutor Jean Freire

Justificação: É preciso compreender a educação como um direito de todos e todas

e um dever do Estado. Sendo assim, a democratização do ensino no seu acesso e na

sua permanência sempre foram eixos importantes para fazer da educação um fator

de desenvolvimento e emancipação social.

A universidade é estratégica para o desenvolvimento do País e do Estado, assim

como o fortalecimento do seu caráter público é fundamental para que a educação

superior  brasileira  possa  produzir  conhecimento  e  fazer  pesquisa  e  extensão

favoráveis à soberania da Nação e ao desenvolvimento integrado de todas as regiões

do País.

Nos últimos anos, o número de estudantes no ensino superior público e privado

cresceu e, consequentemente, a demanda por políticas de permanência aumentou

muito  nas  instituições de  ensino  superior.  Nas universidades  estaduais  de Minas,
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salvo  raras  exceções,  só  recentemente  foram  criados  programas  de  assistência

estudantil, mas a maioria das ações de tais programas são limitadas.

Sem  uma  política  de  assistência  estudantil,  a  evasão  escolar  acaba  sendo  o

caminho  mais  provável  para  um  estudante  de  baixa  renda.  As  dificuldades

socioeconômicas, em especial a pressão para entrar no mercado de trabalho, são as

principais causas da evasão dos estudantes universitários, que chega à taxa de 40%

ao ano, no País.

A evasão no ensino superior emperra o protagonismo juvenil. Anualmente, no País,

900 mil estudantes abandonam as universidades. De modo geral, a principal razão da

evasão é a falta de mecanismos de permanência dos estudantes.

Portanto, é preciso partir do princípio de que as políticas de assistência estudantil

devem ser vistas como um direito social e como a garantia política de cidadania e

dignidade  humana.  Para  tanto,  tais  políticas  precisam  estar  inseridas  na  práxis

acadêmica, com ações articuladas com o ensino, a pesquisa e a extensão.

A  universidade  deve  ser  um  espaço  público,  democrático  e  popular.  Por

entendermos  que  a  implementação  de  uma  política  de  assistência  estudantil  é

fundamental para acabar com a evasão estudantil e com as desigualdades sociais,

contamos com a apoio desta Casa à aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.243/2015

Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico das Águas,  com

sede no Município de Baependi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico das

Águas, com sede no Município de Baependi.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Ulysses Gomes

Justificação: A Associação do Circuito Turístico das Águas é uma associação entre

municípios com o objetivo de incrementar a atividade turística, estimulando o espírito
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de cooperação entre todos os associados e promovendo a exploração sustentável

dos  recursos  turísticos  existentes.  Tem  como  meta  a  elaboração  participativa  do

Programa Integrado para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável.

Tendo em vista que a associação cumpre os requisitos legais para ser declarada de

utilidade pública, peço o apoio desta Casa para a aprovação da proposição.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.244/2015

Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Cristão Força e Luz, com sede no

Município de Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Cristão Força e Luz,

com sede no Município de Sete Lagoas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Douglas Melo

Justificação:  O  Grupo  Espírita  Cristão  Força  e  Luz  está  em  pleno  e  regular

funcionamento  desde  2005  e  realiza  suas  atividades  dentro  do  previsto  em  seu

estatuto social.

A entidade é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter

científico,  filosófico  e  religioso,  beneficente,  educacional,  cultural  e  de  assistência

social. Tem por objetivo a prática da caridade espiritual, moral e material por todos os

meios a seu alcance, segundo os princípios da doutrina espírita.

Obedecendo  aos  critérios  da  Lei  nº  12.972,  de  27  de  julho  de  1998,  não  são

distribuídos  lucros,  vantagens  ou  dividendos  a  dirigentes,  associados  ou

mantenedores, sob nenhuma forma ou a qualquer pretexto, conforme comprova o art.

3º, III, do estatuto social da entidade.

A aprovação deste projeto irá proporcionar condições para a dinamização de suas

atividades e a concretização de todos os seus objetivos.

Diante do exposto, observados os requisitos legais e verificada a importância do
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Grupo Espírita Cristão Força e Luz para a sociedade mineira, em especial para os

cidadãos  de  Sete  Lagoas,  conto  com  a  colaboração  dos  nobres  colegas  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 2.245/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  de  Medicina  Preventiva  –

Abramep –, com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira de Medicina

Preventiva – Abramep –, com sede no Município de Varginha.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação de Brasileira de Medicina Preventiva, também designada

pela sigla Abramep, fundada em 2 de agosto de 2000, com sede no Município de

Varginha, é uma entidade civil de caráter beneficente, sem fins lucrativos, com prazo

de duração indeterminado.

A associação tem por finalidades realizar ações e estudos capazes de contribuir

tanto para a promoção da saúde como para  a prevenção,  visando,  como missão

maior,  à prevenção da vida e à mitigação do sofrimento; congregar os médicos e

profissionais da área de saúde, educação e cultura que se interessem pela medicina

preventiva,  promovendo  reuniões  de  caráter  científico,  tais  como  congressos,

simpósios e cursos de atualizações; elaborar e publicar trabalhos científicos ligados à

medicina  preventiva  e  realizar  intercâmbio  científico  e  associativo  com  entidades

congêneres nacionais e internacionais; colaborar com o poder público na concepção,

elaboração e aplicação de uma legislação adequada e eficiente relativa à medicina

preventiva; atuar perante o poder público para que a gestão priorize a atividade de

saúde  pública;  prestar  atendimento  gratuito,  permanente  e  sem  qualquer

discriminação de clientela nos projetos, programas e serviços de assistência social.
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A entidade exerce, portanto, um excelente trabalho na área social, contribuindo para

o progresso dessa municipalidade.

Diante  da  importância  das  ações  da  Associação  de  Brasileira  de  Medicina

Preventiva, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.246/2015

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Assistencial  Apascentar  Vida  Nova  –

Asvin –, com sede no Município de Elói Mendes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial Apascentar

Vida Nova – Asvin –, com sede no Município de Elói Mendes.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Dilzon Melo

Justificação: A Associação Assistencial Apascentar Vida Nova, também designada

pela sigla Asvin, fundada em 15 de agosto de 2011, com sede no Município de Elói

Mendes, é uma entidade civil de caráter beneficente, sem fins lucrativos, com prazo

de duração indeterminado.

A associação tem por finalidades prestar serviços de assistência social a crianças,

adolescentes  e  adultos;  manter  estabelecimentos  destinados  a  assistir  e  abrigar

dependentes químicos, moradores de rua, transeuntes e migrantes; proporcionar a

essas  pessoas  assistência  material,  moral,  social  e  espiritual,  em  condições  de

liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental; mobilizar

toda a sociedade em prol de melhorar a condição das pessoas que se encontram em

situação de rua ou em dependência química.

A associação exerce, portanto, um excelente trabalho na área social, contribuindo

para o progresso dessa municipalidade.

Diante da importância das ações da Associação Assistencial Apascentar Vida Nova,

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

Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.247/2015

Declara de utilidade pública a Associação da Terceira Idade de Dionísio – Atid –,

com sede no Município de Dionísio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação da Terceira Idade de

Dionísio – Atid –, com sede no Município de Dionísio.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação da Terceira Idade de Dionísio – Atid – é uma entidade da

sociedade civil,  de direito privado, de caráter beneficente, sem fins lucrativos, com

sede no Município de Dionísio. Tem por finalidade proporcionar aos associados da

terceira idade a oportunidade de participar de atividades que estabeleçam relações

sociais no sentido de conhecer,  valorizar e desfrutar da cultura corporal,  adotando

hábitos  saudáveis  para  a  saúde  física  e  mental.  A  atuação  da  associação  é

imprescindível  para  a  elevação  da  qualidade  de  vida  dos  assistidos  e  de  seus

familiares.  A  documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Pelo

importante trabalho desenvolvido por essa entidade, conto com o apoio dos nobres

colegas para a aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.248/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Ativa,  com  sede  no  Município  de

Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Ativa,  com  sede  no

município de Caratinga.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Rosângela Reis

Justificação: A  Sociedade  Ativa  é  uma  entidade  da  sociedade  civil,  de  direito

privado,  de  caráter  beneficente,  sem  fins  lucrativos,  com  sede  no  Município  de

Caratinga.  Tem  por  finalidade  promover,  organizar,  desenvolver  e  executar  o

fortalecimento da sociedade civil,  utilizando-se de serviços de radiofusão e de TV

Comunitária, o intercâmbio de centros de conhecimento científico com os meios de

pesquisas,  organizando  programas  e  projetos  junto  ao  voluntariado,  assistentes

sociais,  alunos  da  rede  de  ensino  nas  áreas  de  saúde,  agricultura,  habitação,

transporte, educação, esporte, cultura, meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação,

desenvolvimento  social,  combate  à  fome e  segurança  alimentar,  desenvolvimento

econômico,  assistência  jurídica  e  saneamento.  A atuação  da  Sociedade  Ativa  é

imprescindível  para  a  elevação  da  qualidade  de  vida  dos  assistidos  e  de  seus

familiares.  A  documentação  apresentada  atende  aos  requisitos  legais.  Pelo

importante trabalho desenvolvido por essa entidade, conto com o apoio dos nobres

colegas para a aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.249/2015

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Educacional Comunitária El

Shaddai – Abeces –, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Educacional

Comunitária El Shaddai – Abeces –, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Rosângela Reis

Justificação:  A  Associação  Beneficente  Educacional  Comunitária  El  Shaddai  –

Abeces –, com sede no Município de Ipatinga, é a entidade civil de direito privado,
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sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, que tem por finalidade prestar serviços de

caráter  social,  cultural,  esportivo,  educacional,  de  assistência  à  criança  e  ao

adolescente, através de apoio a creches, abrigos, lares e com a realização de feiras,

congressos, seminários e congêneres, sempre visado à promoção da vida individual e

coletiva dos assistidos e de suas famílias. A documentação apresentada atende aos

requisitos legais. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a

aprovação deste projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.250/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Morada  do  Caminho,  com  sede  no

Município de Bicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Morada do Caminho, com

sede no Município de Bicas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Fábio Cherem

Justificação: A Associação Morada do Caminho, fundada em 15 de janeiro de 2006,

é uma associação civil sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado,

com  sede  no  Município  de  Bicas,  que  vem  prestando  serviços  de  manifesta

importância  à  população  local.  Atualmente,  o  foco  de  suas  ações  são  projetos

socioeducativos tendo como alvo crianças e jovens do município e região.

A associação tem por finalidade a promoção integral do menor como homem de

bem, a melhora da vida familiar, escolar e social de todos os envolvidos no projeto.

Além  disso,  a  entidade  promove  a  divulgação  dos  princípios  básicos  de  união  e

fraternidade  entre  as  pessoas  com  o  objetivo  de  criar  laços  fraternos  entre  a

sociedade  geral,  de  modo  a  exercer  um  serviço  humano  e  cidadão  de  suma

relevância para o desenvolvimento da comunidade.

Entre as  atividades realizadas pela associação,  há  o reforço escolar,  em que a
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associação realiza atividades de caráter educacional amplo através de oficinas de

arte  e  cultura  variadas.  Através  dos  diversos  jogos  e  brincadeiras,  as  crianças

retomam  os  conhecimentos  aprendidos  na  escola  sem  o  formato  tradicional  da

educação  comum.  Trata-se  de  projeto-piloto  desenvolvido  pela  equipe  da  própria

instituição  e  que  contempla  áreas  como:  cultura  e  alteridade,  educação  motora,

contação  de  histórias,  atividades  de  reciclagem,  jogos  matemáticos,  higiene  e

autoestima, entre outros tópicos.

Além do reforço escolar, a Morada do Caminho oferece atividades como oficinas de

violão, aulas de karatê e aulas de inglês, oficinas de teatro, atendimento psicológico e

rodas comunitárias de terapia. Por meio desses ensinamentos, a entidade busca o

enfrentamento das desigualdades, a promoção da cidadania e o respeito ao próximo

sempre acreditando que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo.

Desse modo, em prol da manutenção e aprimoramento dos trabalhos realizados

pela  associação,  a  declaração  de  utilidade  pública  mostra-se  uma  conquista

fundamental a ser alcançada. Em vista da necessidade de apoio político, financeiro,

humano  e  profissional,  o  título  em  questão  é  de  importância  inestimável  para  o

desenvolvimento  da  entidade,  pois  poderá  facilitar  e  expandir  os  acessos  para

promoção de seus projetos e finalidades.

A Morada do Caminho preenche os requisitos legais para a declaração de utilidade

pública, uma vez que está em funcionamento há mais de um ano, os cargos de sua

direção  não  são  remunerados  e  seus  diretores  são  pessoas  idôneas,  conforme

atestado apresentado,  motivo pelo  qual  contamos com a colaboração dos  nobres

pares desta Casa para a aprovação do projeto.

– Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.251/2015

Dispõe sobre a responsabilidade das empresas que atuam na venda e instalação

de vidros automotivos pela destinação final ou reciclagem desses produtos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As empresas localizadas no Estado de Minas Ge que tenham como sua
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atividade  a  venda  e  a  instalação  de  vidros  automotivos  ficam  responsáveis  pela

destinação  final  ou  reciclagem  desses  produtos,  sem  causar  impacto  ao  meio

ambiente e de modo a atender à legislação ambiental em vigor, bem como às normas

de  saúde  e  segurança  pública,  respeitando-se  as  vedações  estabelecidas  pelos

órgãos públicos competentes.

§  1º  –  Também  constitui  responsabilidade  das  empresas  o  processo  de

manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento, reciclagem

e a destinação final dos produtos tratados por esta lei.

§  2º  – As empresas  citadas no  caput deste artigo poderão,  para  fins  desta  lei,

efetuar a destinação final ou a reciclagem dos produtos em instalações próprias ou

mediante contratação de serviços especializados por terceiros.

Art.  2º  –  As  empresas  deverão  comprovar,  quando  solicitadas,  através  de

documento hábil, a destinação que deram aos produtos.

Art. 3º – Fica proibido:

I  –  despejar  os  produtos  elencados nesta  lei  juntamente com o  lixo doméstico,

comercial, hospitalar e industrial;

II – lançar e dispor os produtos a céu aberto;

III  –  lançar e dispor  os  produtos em áreas de mananciais  e em suas áreas de

drenagem, cursos d'água, lagoas, fundo de vale, áreas de várzea, terrenos baldios,

cavidades  subterrâneas,  poços,  ainda  que  abandonadas  ou  não,  em  áreas  de

preservação permanente;

IV – dispor os produtos em locais não adequados, em áreas urbanas ou rurais.

Art.  4º  –  Sem  prejuízo  das  sanções  legais  cabíveis,  o  descumprimento  das

disposições desta lei sujeitará o responsável a uma pena de multa no valor de 1.000

Ufemgs (mil Unidades Ficais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único – Em caso de reincidência, a multa será dobrada, observada a

gravidade  da  infração,  o  porte  econômico do  infrator,  sua  conduta  e  o  os  danos

produzidos, de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Art. 5º – As empresas de que trata o art. 1º terão o prazo de cento e noventa dias

para  se  adaptar  ao  cumprimento  desta  lei,  contados  a  partir  da  data  de  sua

publicação.
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Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias,

contados da data de sua publicação.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Felipe Attiê

Justificação: Este projeto de lei vem atender a disposição constitucional, que, em

seu art. 24, incisos VI e VIII, determina a competência concorrente da União, Estados

e Distrito Federal de legislar sobre proteção e responsabilidade por danos ao meio

ambiente  e  controle  da  poluição.  Dessa  forma,  cumpre  ao  Poder  Legislativo  das

Alterosas agir no sentido de ampliar os mecanismos legais de coação e repressão a

práticas  ofensoras  desses  direitos  coletivos,  de  modo  que  não  mais  subsistam

benefícios  para  aqueles  sujeitos  que  priorizam  seus  interesses  econômicos

individuais em detrimento dos interesses da sociedade.

A questão toma papel relevante na medida em que a indústria automotiva, uma das

mais vultosas do Estado, vem desenvolvendo veículos com cada vez mais peças de

vidro.  Essa  tendência  é  observável  desde  a  década  de  70,  quando  se  notou  a

melhora na  performance e no conforto para os motoristas através de tal método, já

que o vidro melhora a performance e aumenta a visibilidade do carro. O problema é

que,  quando  jogado  na  natureza,  o  material  não  tem  tempo  definido  de

decomposição, podendo permanecer intacto por indetermináveis anos. Felizmente, a

reciclagem configura-se como meio hábil, eficiente e rentável para solucionar o caso.

O  vidro  pode  ser  reciclado  ilimitadamente,  sem  que  o  processo  subtraia  sua

qualidade ou pureza.  Uma peça impecável  pode ser  produzida a partir  de cacos,

independentemente de seu estado de conservação e de quantas vezes esses cacos

já foram levados ao forno no passado. Além disso, tal método reduz o consumo de

energia  e  poupa  reservas  minerais,  por  tornar  desnecessárias  novas  extrações,

aspectos  que  também  geram  ganhos  secundários  significativos,  como  a  menor

emissão de resíduos particulares e de CO².

É nesse sentido que propomos o este projeto de lei. Através dessas medidas, Minas

Gerais também caminhará com outros Estados que já estão à frente na luta pela
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proteção ambiental. Pelo exposto, esperamos contar com o apoio de nossos nobres

pares deste eminente parlamento para a aprovação deste projeto.

–  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 1.217/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Lavras pelo aniversário desse município. (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.218/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Corinto pelo aniversário desse município. (– À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.219/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Matozinhos pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.220/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Mantena pelo aniversário desse município. (–

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.221/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja formulado voto de congratulações com o Sr. Nélzio Antônio Papa Júnior,

juiz  de  direito,  pela  atuação  relatada  em  termo  circunstanciado  de  ocorrência

referente  a  36  animais  maltratados  no  Município  de  Uberaba  que  resultou  em

apreensão e multa. (– ÀComissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.222/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pirapetinga pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.223/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pedra Bonita pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  1.224/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita  seja  formulado  voto  de  congratulações  com a  Sra.  Claudine  Lara  Aurélio
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Bettarello, membro do Ministério Público, pela atuação no termo cirscunstanciado de

ocorrência referente a 36 animais maltratados no Município de Uberaba que resultou

em apreensão e multa. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  1.225/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Eduardo Gouvêa

Motta,  delegado  regional  de  Polícia  Civil  em  Uberaba,  e  com  o  Sr.  Danilo  Alves

Santos, delegado de polícia,  pela atuação no termo circunstanciado de ocorrência

referente  a  36  animais  maltratados  no  Município  de  Uberaba  que  resultou  em

apreensão e multa. (– À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.226/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Paracatu pelo aniversário desse município. (–

À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.227/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a imediata transferência dos

170 detentos que foram transferidos para Juiz de Fora no último dia 8, em virtude da

superlotação  já  existente  no  sistema  prisional  da  cidade.  (–  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº 1.228/2015, do deputado Wander Borges, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Sacramento pelo aniversário desse município.

(– À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.229/2015, do deputado Noraldino Júnior, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Defesa Social pedido de informações acerca da transferência de 170

detentos de Juiz de Fora no último dia 8, especificando quais critérios foram levados

em  consideração  para  justificar  a  transferência;  quais  as  condições  atuais  da

infraestrutura e da população carcerária na cidade; se foram avaliadas e atendidas as

condições de salubridade dos detentos e que a contrapartida, em termos de estrutura,

será oferecida para melhor atendimento da segurança da população da cidade diante

do risco de motins e fugas. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.230/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º BPM, pela

atuação na ocorrência, em 8/6/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão
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de armas  de fogo,  colete balístico,  munição,  drogas,  carregador  de  pistola,  arma

branca,  celulares,  quantia  em  dinheiro  e  na  prisão  de  sete  pessoas;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  com vistas  à

concessão de recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

(– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.231/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º BPM, pela

atuação  na  ocorrência,  em  8/6/2015,  em  Santana  do  Paraíso,  que  resultou  na

apreensão  de  drogas,  arma  de  fogo,  munição,  balança  de  precisão,  quantia  em

dinheiro  e  na  prisão  de  um  homem;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da

PMMG pedido de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares

pelo relevante serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.232/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  das  Relações  Exteriores  pedido  de  providências  para  que  se  punam

exemplarmente os responsáveis pelo assassinato do mineiro Jean Charles, dando-se

ciência  desse  pedido  à  família  da  vítima,  à  Embaixada  Britânica  no  Brasil  e  ao

Consulado Britânico em Minas Gerais. (– À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 1.233/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Subten. PM José Maria, do 3º Pelotão de Polícia MIlitar do

Município de Sabinópolis, pela eficaz política de segurança pública executada na final

da IX Copa Ambas de Futebol da Microrregião da Bacia do Suaçuí. (– À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 1.234/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Djalma Oliveira, prefeito municipal de Rio Vermelho e

presidente  da  Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  da  Bacia  do  Suaçuí  –

Ambas – pela realização da IX Copa Ambas de Futebol da Microrregião da Bacia do

Suaçuí. (– À Comissão de Esporte.)

Nº 1.235/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Carlos Roberto Barroso Mourão, prefeito municipal de

Sabinópolis,  e com os atletas e a comissão técnica do time de futebol amador do
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referido município pela conquista do vice-campeonato da IX Copa Ambas de Futebol

da Microrregião da Bacia do Suaçuí. (– À Comissão de Esporte.)

Nº 1.236/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Marcelo Melo pela conquista histórica do primeiro lugar

de duplas de tênis masculinas na edição de 2015 do Grand Slam em Roland-Garros,

realizado na França. (– À Comissão de Esporte.)

Nº 1.237/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Roberto Costa Alves, prefeito municipal de Santa Maria

do Suaçuí,  e  com os atletas e a comissão técnica do time de futebol  amador  do

referido município pela conquista da IX Copa Ambas de Futebol da Microrregião da

Bacia do Suaçuí. (– À Comissão de Esporte.)

Nº 1.238/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 9/6/2015, em Oliveira, que resultou na

apreensão de um adolescente, drogas, armas de fogo, balança de precisão, celular e

na prisão de um homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido

de providências com vistas à concessão de recompensa aos militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade. (– À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.239/2015, do deputado Geraldo Pimenta, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para a melhoria da estrada que liga

a Rodovia MG-314 ao Município de Virgolândia. (– À Comissão de Transporte.)

Nº 1.240/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG  pedido  de  providências  para  a  reativação  da  balança  de  pesagem  de

veículos da Rodovia MG-290, em razão do tráfego intenso de caminhões na rodovia.

Nº 1.241/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Transportes e ao Departamento de Estradas de Rodagem pedido de

providências  para  a  execução  eficiente  do  contrato  de  parceria  público-privada

celebrado, cujo objeto é a concessão patrocinada da Rodovia MG-050 e a realização

da obra com a urgência que o interesse público demanda.

Nº 1.242/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  a  celeridade  do



1929
____________________________________________________________________________

cumprimento do Chamamento Público nº  001/2014 do Minas Comunica II,  o  qual

destinou  fornecimento  de  telefonia  móvel  para  o  Distrito  de  Cava  Grande,  em

Marliéria.

Nº 1.243/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  realização,  no  segundo

semestre de 2015, de conferência metropolitana de mobilidade com a finalidade de

debater sobre o transporte público e a mobilidade urbana na Região Metropolitana de

Belo Horizonte.

Nº 1.244/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para a construção de uma rotatória na Rodovia MG-

451, no trecho de acesso à sede do Município de Olhos d'Água.

Nº  1.245/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte e à Copasa-MG pedido de providências

para a retomada da obra da bacia de contenção localizada nos Bairros Tirol e Itaipu e

para a solução quanto ao mau cheiro causado pelo rompimento da rede de esgoto no

local. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 1.246/2015, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que menciona,  lotados  na  1ª  Cia.

Rotam  e  Cia.  Ind.  P  Cães,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  9/6/2015,  em  Belo

Horizonte, que resultou na apreensão de drogas e arma de fogo. (– À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 1.247/2015, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de

Polícia Militar e na Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, pela atuação

na ocorrência, em 10/6/2015, em Belo Horizonte, que resultou na apreensão de cerca

de  50kg  de  maconha  e  na  detenção  de  três  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  com  vistas  à  concessão  de

recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.248/2015, do deputado Thiago Cota, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Orquestra  Ouro  Preto  pela  vitória  no  Prêmio  da  Música
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Brasileira, categoria de melhor álbum de MPB, por Valencianas – Alceu Valença e

Orquestra de Ouro Preto. (– À Comissão de Cultura.)

Nº 1.249/2015,  do deputado Thiago Cota,  em que solicita  seja encaminhado às

Secretarias  de  Turismo e  de  Desenvolvimento Econômico pedido  de providências

para inserir o turismo em Minas Gerais na agenda de prioridades do governo com

foco específico no plano de desenvolvimento econômico do Estado. (– À Comissão

de Turismo.)

Nº 1.250/2015,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de providências para praticar a tarifa mínima nas contas de água

de  todos  os  moradores  de  Medina,  em  razão  da  prolongada  interrupção  no

fornecimento de água para a população desse município. (– À Comissão de Defesa

do Consumidor.)

Nº  1.251/2015,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Câmara  Municipal  de  Pouso  Alegre  pelo  importante

trabalho desenvolvido pela equipe da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho,

coordenado por sua diretora, Madu Macedo, de elaboração do livro Constituição em

miúdos,  uma  releitura  da  Constituição  Federal,  com  o  objetivo  de  facilitar  o

entendimento e despertar o interesse nos jovens estudantes pelo conhecimento da

nossa Lei Maior. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.252/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à diretora-presidente da Copasa-MG pedido de informações sobre a existência de um

instrumento  jurídico  contendo  as  obrigações  de  investimentos  da  empresa  nos

municípios abrangidos pelo sistema de abastecimento Vargem das Flores. (– À Mesa

da Assembleia.)

Nº 1.253/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido de informações sobre a

estratégia  de  enfrentamento  do  aumento  da  criminalidade no hipercentro  de  Belo

Horizonte e as ações de prevenção e combate à comercialização e ao uso do crack e

outras drogas. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.254/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre a política
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pública destinada às ações de prevenção ao uso de álcool  e outras drogas entre

crianças e adolescentes nas escolas do Estado. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.255/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado ao secretário de Defesa Social e ao secretário de Saúde pedido de

informações sobre a política pública destinada a ações de prevenção ao uso do álcool

e outras drogas e de recuperação da saúde dos usuários. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.256/2015, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre a quantidade

de processos judiciais determinando a internação ou o tratamento dos usuários de

álcool e outras drogas, do ano de 2012 ao primeiro trimestre de 2015, com vistas a

conhecer a ampliação dessa demanda. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.257/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Transporte e Obras Públicas pedido de informações sobre as obras de

melhoria da MG-060, entre os Municípios de Esmeraldas e São José da Varginha, e o

contrato de concessão da referida rodovia. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.258/2015, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Transporte e Obras Públicas e ao diretor-geral do DER-MG pedido de

informações sobre as  metas e os  cronogramas pactuados para a construção dos

trevos no entrocamento da Rodovia MG-050 com a Avenida Arlindo Figueiredo e com

o Distrito Industrial 2, decorrentes do contrato de parceria público-privada cujo objeto

é a concessão patrocinada da referida rodovia. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 1.259/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao governador de Estado pedido de providências para que seja regulamentada a Lei

nº  16.197, de 2006, que criou a Área de Proteção Ambiental  Vargem das Flores,

situada nos Municípios de Betim e Contagem, com vistas a promover a preservação e

a revitalização da Lagoa Vargem das Flores.

Nº 1.260/2015, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de

providências com vistas à formação de um grupo de trabalho, composto pelo IEF,

pela Copasa, pelas Prefeituras Municipais de Betim e de Contagem, pelo Ministério

Público  e  pelo  Conselho  da  APA Vargem  das  Flores,  para  elaborar  proposta  de
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decreto de regulamentação da Lei nº 16.197, de 2006, que criou a Área de Proteção

Ambiental Vargem das Flores.

Nº 1.261/2015, das Comissões de Cultura e de Direitos Humanos, em que solicitam

seja formulada manifestação de apoio à permanência do Teatro Klauss Vianna nas

dependências do Tribunal de Justiça.

REQUERIMENTOS ORDINÁRIOS

Nº 1.775/2015, do deputado Gustavo Valadares, em que solicita o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 1.360/2011.

Nº 1.776/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 960/2011.

Nº 1.777/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.414/2012.

Nº 1.778/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.785/2013.

Nº 1.779/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.025/2013.

Nº 1.780/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.023/2014.

Nº 1.781/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.360/2014.

Nº 1.782/2015, do deputado Gilberto Abramo, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 5.542/2014.

Nº 1.783/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.802/2012.

Nº  1.784/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 361/2011.

Nº  1.785/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 362/2011.

Nº  1.786/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 363/2011.
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Nº  1.787/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 364/2011.

Nº  1.788/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 365/2011.

Nº  1.789/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 534/2011.

Nº  1.790/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 572/2011.

Nº  1.791/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 589/2011.

Nº  1.792/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 590/2011.

Nº  1.793/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 592/2011.

Nº  1.794/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 661/2011.

Nº  1.795/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 662/2011.

Nº  1.796/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 663/2011.

Nº  1.797/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 932/2011.

Nº  1.798/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 933/2011.

Nº  1.799/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 934/2011.

Nº  1.800/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.357/2011.

Nº  1.801/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.493/2011.
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Nº  1.802/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.735/2013.

Nº  1.803/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.343/2013.

Nº  1.804/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.393/2013.

Nº  1.805/2015,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.686/2013.

Nº 1.806/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 956/2011.

Nº 1.807/2015, do deputado Deiró Marra, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.723/2013.

Nº 1.808/2015, do deputado Carlos Pimenta, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.148/2011.

Nº  1.809/2015,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.331/2014.

Nº  1.810/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.636/2011.

Nº  1.811/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.663/2011.

Nº  1.812/2015,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.879/2012.

Nº 1.813/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 1.698/2011.

Nº 1.814/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 146/2011.

Nº 1.815/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 199/2011.

Nº 1.816/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 149/2011.
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Nº 1.817/2015,  do deputado Fred Costa,  em que solicita  o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 4.127/2013.

Nº  1.818/2015,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao prefeito municipal de Santa Rita de Sapucaí as notas taquigráficas

da 24ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de informações sobre as

denúncias  referentes à demissão do guarda municipal  civil  Elivelson Soares,  com

detalhamento  sobre  o  respeito  ao  devido  processo  legal  nesse  procedimento  de

demissão.

Nº  1.819/2015,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pedido de informações sobre as condições atuais

de  repasse  de  recursos,  medicamentos  e  insumos  pelo  governo  do  Estado para

atender a população desse município.

Nº 1.820/2015, do deputado Elismar Prado, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.005/2012.

Nº  1.821/2015,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  que  solicita  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 621/2011.

Nº  1.822/2015,  da  Comissão  Extraordinária  de  Proteção  dos  Animais,  em  que

solicita seja encaminhado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas

Gerais  pedido  de  informações  sobre  a  fiscalização  do  comércio  de  animais  no

Mercado Central de Belo Horizonte, nos demais pontos de venda desses animais na

capital e nos demais municípios mineiros.

Nº 1.823/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.097/2012.

Nº 1.824/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.716/2013.

Nº 1.825/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.717/2013.

Nº 1.826/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.718/2013.

Nº 1.827/2015, do deputado Glaycon Franco, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.719/2013.
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Nº 1.828/2015, do deputado Rogério Correia, em que solicita o desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.641/2011.

Proposições não Recebidas

– A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a criação de farmácia veterinária popular e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Esta lei institui a criação, o controle e a fiscalização da farmácia veterinária

popular.

Art. 2º – Denomina-se farmácia veterinária popular o estabelecimento farmacêutico

privado, de medicamentos para uso veterinário que, mediante convênio firmado com

o  Estado,  comercializar  diretamente  ao  consumidor,  na  forma  de  varejo,

medicamentos para uso veterinário, a preços subsidiados.

Parágrafo  único  –  Entendem-se por  medicamentos  de  uso  veterinário  todos  os

preparados de fórmula de natureza química, farmacêutica, biológica ou mista, com

propriedades definidas e destinados a prevenir, diagnosticar ou curar doenças dos

animais, ou que possam contribuir para a manutenção da higiene animal.

Art.  3º  –  A  execução  das  ações  inerentes  à  aquisição,  à  estocagem  e  à

comercialização dos medicamentos será supervisionada pelas Secretarias de Estado

de Saúde e de Agricultura e Abastecimento.

Parágrafo  único  –  A  Secretaria  de  Saúde  e  a  Secretaria  de  Agricultura  e

Abastecimento poderão firmar convênio com entidades públicas e privadas, visando à

instalação e à implantação de serviços de disponibilização de medicamentos para uso

veterinário  e  insumos,  mediante  ressarcimento,  tão  somente,  de  seus  custos  de

produção ou aquisição.

Art.  4º  –  O rol  de  medicamentos  a  serem  disponibilizados  será  definido  pelas

Secretarias  de  Saúde  e  de  Agricultura  e  Abastecimento,  considerando-se  as

evidências epidemiológicas e prevalências de doenças e agravos.

Art.  5º  –  A  farmácia  veterinária  popular  deve  atender  às  exigências  para
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funcionamento das farmácias, contando com a presença de um profissional médico-

veterinário no estabelecimento.

Art. 6º – Caberá ao Poder Executivo, no prazo de noventa dias após a publicação

desta lei, expedir normas complementares à implementação do programa.

Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2015.

Léo Portela

Justificação:  A maior  parte  dos  agricultores  familiares  existentes  no  Estado  de

Minas Gerais dispõe de animais em suas pequenas propriedades visando à obtenção

de produtos alimentícios (peixes, aves, suínos, gado de leite, etc.) para a venda, em

pequena escala, objetivando aumentar a renda familiar  ou,  o que é mais comum,

fornecer proteína animal para a alimentação dos membros da família.

A renda proveniente da agricultura familiar ainda é limitada, razão pela qual muitas

vezes não sobra dinheiro para a aquisição de medicamentos veterinários necessários

à  saúde  dos  animais  criados  nas  propriedades.  Trata-se  de  assunto  de  extrema

importância para a agricultura estadual, uma vez que os principais focos de doenças

animais podem surgir nas pequenas propriedades de agricultores familiares e depois

se alastrar  para as demais áreas, causando graves prejuízos para a economia do

Estado.

Este projeto de lei visa a criar subsídios aos medicamentos de uso veterinário, para

que  os  pequenos  agricultores  possam  utilizá-los  e  resguardar  seus  animais  de

doenças e epidemias, além de incrementar a agricultura estadual.  O programa de

subsídios aos medicamentos para uso veterinário se baseia no programa de sucesso,

implementado pelo governo federal,  que criou a Farmácia Popular  do Brasil,  para

ampliar o acesso dos cidadãos de baixa renda aos medicamentos destinados à saúde

humana.

A  metodologia  utilizada  pelo  Ministério  da  Saúde  para  implantar  o  Programa

Farmácia Popular do Brasil  poderia ser utilizada, com as adaptações necessárias,

para  garantir  aos  agricultores  familiares  o  acesso  gratuito  aos  medicamentos

veterinários, tão necessários à saúde dos animais mantidos em suas propriedades.
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Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues – Sr. Presidente, temos 18 deputados em Plenário.

Para continuar os trabalhos, precisamos de 26 deputados. Peço o encerramento, de

plano, da reunião.

O deputado Rogério Correia – Recomposição de quórum, presidente.

O presidente – É regimental.  A presidência solicita ao secretário  que proceda à

chamada dos deputados para recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dirceu Ribeiro) – (– Faz a chamada.)

O presidente – Responderam à chamada 15 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O presidente – A presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.110/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em epígrafe visa instituir no

Estado a Semana de Conscientização sobre o Uso Racional da Água.

A matéria  foi  publicada  no Diário  do  Legislativo de  18/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia.

Cabe a este órgão colegiado seu exame preliminar quanto aos aspectos jurídico,

constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.110/2015  tem  por  finalidade  instituir  a  Semana  de

Conscientização  sobre  o  Uso Racional  da  Água,  a  ser  realizada,  anualmente,  na
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segunda semana do mês de março, com o objetivo de estabelecer uma política de

informação e esclarecimento, incentivando o consumo consciente e o combate ao

desperdício dos recursos hídricos.

A autora esclarece, em sua justificação, que a realização da semana proposta deve

anteceder o Dia Mundial da Água, 22 de março.

Com relação à repartição de competência legislativa, o art. 22 da Constituição da

República enumera as matérias reservadas privativamente à União; e o art. 30 indica

aquelas que,  por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos  municípios.  Ao  estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  ficam  reservadas  as

competências que não lhe sejam vedadas.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta

Magna, infere-se que pode o estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais, o art. 66 da Constituição Mineira, que enumera as matérias legislativas de

iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares dos Poderes Executivo e

Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz referência àquela

consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a membros deste Parlamento

é facultada a deflagração do processo legislativo neste caso.

Entretanto, o art. 2º do projeto estabelece que, na data instituída, o poder público,

por meio de suas secretarias e seus órgãos, desenvolverá atividades para sensibilizar

a  sociedade  sobre  a  importância  do  uso  consciente  dos  recursos  hídricos.  Esse

comando  não  é  apropriado,  porque,  de  acordo  com  o  inciso  XIV  do  art.  90  da

Constituição  do  Estado,  compete  privativamente  ao  governador  do  Estado  dispor

sobre a organização e a atividade do Poder Executivo; e a alínea “f” do inciso III do

art. 66 reserva a essa autoridade a iniciativa de matérias que tratam da organização

da administração pública.

Por tal razão, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, para

suprimir o art. 2º da proposição e adequar seu texto à técnica legislativa.

Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à

próxima comissão a análise relacionada ao mérito  da matéria,  aprofundando-se o

estudo  dos  aspectos  de  oportunidade  e  adequação  das  medidas  propostas  pelo

projeto.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.110/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Uso Racional da Água.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Conscientização  sobre  o  Uso

Racional  da  Água,  a  ser  realizada,  anualmente,  na  segunda  semana do  mês de

março.

Parágrafo único – A semana de que trata o  caput tem como objetivo informar e

conscientizar a população da importância dos recursos hídricos para o equilíbrio do

meio  ambiente  e  a  qualidade  de  vida,  incentivando  o  consumo  consciente  e  o

combate ao desperdício.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Bonifácio Mourão – Professor Neivaldo – Rogério Correia.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.179/2015

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Projeto Semeando Esperanças e Resgatando Vidas –

Proserv –, com sede no Município de Campo Belo.

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  1.179/2015 pretende declarar  de utilidade pública o Projeto

Semeando Esperanças e Resgatando Vidas – Proserv –, com sede no Município de

Campo  Belo,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter
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beneficente, que tem como escopo prestar apoio educativo, objetivando a prevenção

e a reinserção social de dependentes químicos por meio de grupos de apoio.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo referido projeto em prol dos

moradores de Campo Belo, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.179/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Antônio Jorge, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.194/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Geisa Teixeira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Menor Carente Padre Vítor – AMCPV –, com sede no

Município de Três Pontas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.194/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Menor Carente Padre Vítor – AMCPV –, com sede no Município de Três

Pontas.

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.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  33  veda  a

remuneração  de  seus  diretores  e  conselheiros;  e  o  parágrafo  único  do  art.  38

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,  sede  e

atividades  preponderantes  no  Município  de  Três  Pontas  e  registro  nos  órgãos

competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.194/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Luiz Humberto Carneiro, relator – Isauro Calais –

Bonifácio Mourão – Professor Neivaldo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.201/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Projeto Amor e Restauração – Apar –, com sede no

Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  30/4/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.201/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projeto Amor e Restauração – Apar –, com sede no Município de Juiz de

Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  4º  impede  a

remuneração de seus dirigentes, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  lucros,  bonificações,

dividendos ou vantagens, sob qualquer forma ou título; e o art. 30 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere, que tenha o mesmo objetivo social da instituição dissolvida 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 1.201/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Professor Neivaldo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.208/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Organização de Apoio à Juventude e à Família, 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  1.208/2015  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Organização de Apoio à Juventude e à Família, com sede no Município de Contagem,



1944
____________________________________________________________________________

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo a proteção à família,  à maternidade,  à infância, à adolescência e à

velhice.

Com esse propósito, a instituição visa prestar amparo às crianças e adolescentes

em situação de vulnerabilidade; promover a assistência social, a saúde e a educação;

e, ainda, realizar a gestão de projetos sociais relacionados às crianças, aos jovens,

aos idosos e às pessoas com deficiência.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela Organização de Apoio à

Juventude e à Família no Município de Contagem, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.208/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.275/2015

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Silêncio e Virtude nº 259, com

sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.275/2015  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Loja

Maçônica  Silêncio  e  Virtude nº  259,  com sede  no Município  de  Ipatinga,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo praticar  e  estimular  os  princípios  de  liberdade,  igualdade e  fraternidade e

prestar serviços socioassistenciais.
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Com esse propósito, a instituição pretende fundar, manter e auxiliar hospitais, casas

de saúde, abrigos, escolas e institutos de educação e ensino.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Loja Maçônica Silêncio e

Virtude n° 259 em prol da população de Ipatinga, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.275/2015, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2015.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.284/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tito Torres, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados com sede

no Município de Rio Piracicaba.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.284/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 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
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 67 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

assistencial  congênere,  com  personalidade  jurídica,  sede  e  atividades

preponderantes  no  município  de  origem  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social,  ou a entidade pública; e o art.  69 impede a remuneração das

atividades de seus diretores e conselheiros,  sendo-lhes vedado o recebimento de

lucro, bonificação ou vantagem.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.284/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Professor Neivaldo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.506/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Missionário Marcio Santiago, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Associação Parceria Juiz de Fora – APJF –, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/5/2015  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.506/2015 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Parceria Juiz de Fora – APJF –, com sede no Município de Juiz de Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 7º

veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes; e o art. 36 determina que, na hipótese de sua dissolução,

o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  legalmente

constituída e reconhecida como de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.506/2015 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Professor Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 145/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Fred  Costa,  o  projeto  em  epígrafe  “dispõe  sobre  a

obrigatoriedade de apresentação de prova de regularidade fiscal das empresas que

pretenderem incluir  o  nome de consumidor  inadimplente em bancos de dados de

proteção ao crédito e dá outras providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/3/2015,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  nos termos do art.  188 do Regimento

Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.
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Fundamentação

A proposta em tela pretende tornar obrigatória a comprovação de regularidade fiscal

para  que  o  fornecedor  possa  inserir  o  nome  do  consumidor  inadimplente  nos

cadastros  de  restrição  ao  crédito.  Nos  termos  do  projeto,  a  regularidade  fiscal

cogitada  compreenderia  a  apresentação  de  certidão  negativa  perante  a  Fazenda

Federal, o Estado e o Município bem como perante a seguridade social e o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço.

A despeito da nobre iniciativa do autor, entendemos que o projeto, na forma em que

foi apresentado, não tem condições de prosperar nesta Casa.

A Constituição da República inseriu a prerrogativa da edição de leis relativas ao

direito tributário no rol das competências concorrentes entre a União, os estados e o

Distrito Federal, conforme se verifica pelo disposto no art. 24, I, desse Diploma.

Em que pese a existência deste preceito na Carta Magna, pode-se constatar que o

sistema  constitucional  brasileiro,  consagrado  por  esse  mesmo Diploma,  procurou

restringir a possibilidade da instituição de normas que cerceiem o livre exercício da

atividade econômica.

O  Supremo  Tribunal  Federal  já  se  manifestou  sobre  a  matéria  em  inúmeras

oportunidades, admitindo a exigência de certidões desta natureza apenas quanto às

hipóteses previstas nos arts. 191 a 193 do Código Tributário Nacional – CTN. Esses

dispositivos  dizem  respeito  aos  pressupostos  para  deferimento  de  concordata,  à

condição da sentença de julgamento da partilha ou adjudicação e à celebração de

contrato com entidade pública ou participação da empresa em processo de licitação.

Discorrendo sobre as hipóteses então abordadas, a doutrina do professor Hugo de

Brito Machado é contundente ao afirmar que:

“lei  ordinária,  seja  federal,  estadual  ou  municipal,  que  amplia  o  alcance  das

exigências de quitação, contidas nos artigos 191, 192 e 193 do Código Tributário

Nacional,  ou institui  outras hipóteses para formulação dessa exigência, padece de

inconstitucionalidade,  tanto  formal  quanto  substancial”  (“A exigência  de  certidões

negativas”,  Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  7,  n.  53,  1  jan.  2002.  Disponível  em:

<http://jus.com.br/revista/texto/2559>. Acesso em: 5 de maio de 2011).

Aquela  mesma corte  constitucional  vem  entendendo,  quando  do  julgamento  de
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processos desta mesma natureza, que a exigência da comprovação de quitação de

débitos tributários para outros fins que não aqueles previstos no CTN tem o nítido

condão de compelir o devedor a adimplir suas obrigações tributárias, ao passo que o

poder público detém os mecanismos para efetuar a cobrança do débito.

Os cadastros de restrição ao crédito, por sua vez, foram disciplinados pelo art. 43 e

seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, com o objetivo de proporcionar

aos fornecedores e aos consumidores a facilitação da concessão e do acesso ao

crédito,  não existindo, na mencionada norma jurídica, restrição para a inclusão do

nome do consumidor inadimplente nos bancos de dados.

Na verdade, tais bancos são pessoas jurídicas que exercem atividade legalmente

disciplinada  e  constitucionalmente  permitida  (art.  170,  parágrafo  único,  da

Constituição),  cuja  finalidade  é  oferecer  subsídios  para  que  agentes  econômicos

possam  obter  mais  informações  a  fim  de  deliberar  a  respeito  de  uma  futura

concessão  de  crédito  ou  de  uma  possível  realização  de  negócios,  ferramenta

fundamental  para  o  desenvolvimento  de  qualquer  economia.  As  informações

fornecidas pelos bancos de dados de proteção ao crédito visam a auxiliar as pessoas

jurídicas a conhecer melhor a capacidade de pagamento de seus clientes e calcular,

de forma mais precisa, o custo do seu capital, que é diretamente proporcional ao da

inadimplência enfrentada.

Por  outro  lado,  não  se  insere  no  rol  de  atribuições  dos  bancos  de  dados  de

proteção ao crédito a função fiscalizadora do cumprimento de obrigações nos âmbitos

tributário, previdenciário e trabalhista, conforme pretendido na proposição em análise.

Aliás,  relativamente  às  obrigações  tributárias,  tem-se  que  elas  são  instituídas  e

cobradas exclusivamente pelos entes públicos competentes.

Assim, não se justifica a atribuição de ônus adicional às empresas que integram um

segmento da economia, como os bancos de dados de proteção ao crédito, a pretexto

de, segundo a justificativa oferecida pelo autor, incentivar que o mesmo fornecedor

que reclama da inadimplência de seu cliente não aja da mesma forma em relação ao

fisco,  isto é,  não seja ele um inadimplente  para com toda a sociedade.  Compete

exclusivamente  ao  Estado  o  ato  de  fiscalizar  e  estimular  o  cumprimento  das
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obrigações por ele estatuídas, e não aos particulares, que não podem ser reduzidos a

prepostos daquele.

Por  fim,  a  adoção  das  medidas  propostas  não  se  mostra  razoável  e  poderia

inviabilizar o funcionamento dos bancos de dados, que passaram a ter significativa

importância na dinâmica das relações comerciais. O princípio da proporcionalidade

restaria violado ao se repassar a responsabilidade pela fiscalização do recolhimento

de tributos, de contribuições previdenciárias e de pagamentos de natureza trabalhista

aos bancos de dados de proteção ao crédito, ônus que a legislação federal determina

ser do Estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 145/2015.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Professor Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 315/2015

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 315/2015, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  694/2011,  “cria  a  Política  Estadual  de

Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Veículos e dá outras providências” e foi

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria 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.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  criar  uma  política  estadual  de  prevenção  e

combate ao furto e roubo de veículos. Em discussão desde a legislatura passada, a

proposta objetiva reduzir a incidência desses crimes no Estado, com a previsão de

princípios  como  o  incentivo  à  participação  da  sociedade  e  à  modernização
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tecnológica. Na atual legislatura, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de

Constituição e  Justiça,  que  apresentou  a  Emenda  nº  1  com vistas  a  sanar  vício

jurídico.

São crescentes os números de furtos e roubos de veículos no Estado. Segundo

reportagem publicada no portal  G1, em 21/8/2014, no primeiro semestre de 2014 o

aumento foi de 28%. Foram 25.925 ocorrências nos primeiros seis meses de 2014

contra  20.157  no  mesmo  período  de  2013.  (Disponível  em:  <http://g1.globo.com/

minas-gerais/noticia/2014/08/furtos-e-roubos-de-veiculos-crescem -mais- de-17-no-1-

semestre-em-bh.html>. Acesso em: 9 mai. 2015).

O furto e o roubo de veículos são uma preocupação nacional. A Lei Complementar

Federal  nº  121,  de  2006,  criou o Sistema Nacional  de Prevenção,  Fiscalização e

Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, mas esse sistema ainda não foi

regulamentado.  O  sistema  compreende  o  conjunto  dos  órgãos,  programas,

atividades,  normas,  instrumentos,  procedimentos,  instalações,  equipamentos  e

recursos materiais, financeiros e humanos destinados à execução da política nacional

de prevenção, fiscalização e repressão ao roubo e furto de veículos e cargas. A lei

prevê  várias  medidas  para  a  prevenção  e  a  repressão  a  esse  tipo  de  crime,

merecendo  destaque  a  cooperação  entre  a  União,  estados,  Distrito  Federal  e

municípios e a organização, operação e manutenção de um sistema de informações

para o conjunto dos órgãos integrantes do sistema.

O art. 7º da Lei Complementar Federal nº 121 prevê a competência do Conselho

Nacional de Trânsito – Contran – para dispor sobre: dispositivos antifurto obrigatórios

nos  veículos  novos,  saídos  de  fábrica,  produzidos  no  País  ou  no  exterior;  sinais

obrigatórios  de  identificação  dos  veículos,  suas  características  técnicas  e  o  local

exato em que devem ser  colocados nos veículos  e também requisitos técnicos e

atributos de segurança obrigatórios nos documentos de propriedade e transferência

de propriedade de veículo.

Recentemente entrou em vigor a Lei Federal nº 13.111, de 2015, que obriga as

empresas que comercializam veículos automotores, como carros e motos (novos ou

usados),  a  dar  aos  consumidores  um  histórico  detalhado  da  regularidade  dos

produtos. Com a medida, o comprador deve receber informações tanto sobre tributos
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incidentes na venda do veículo e taxas anuais, quanto sobre furtos, multas e débitos

relacionados ao veículo. Trata-se de uma importante medida de combate ao roubo e

furto de veículos.

Em que pese a louvável intenção do autor, a proposição em análise não inova o

ordenamento  jurídico.  O  projeto  traça  princípios  e  diretrizes  genéricos,  que  não

trazem  normas  efetivas  para  a  prevenção  e  o  combate  ao  furto  e  ao  roubo  de

veículos. Ressalte-se que a elaboração de proposta com determinações mais efetivas

para  enfrentamento  desse  problema  esbarra  na  impossibilidade  da  iniciativa

parlamentar tratar de matéria administrativa que interfira na esfera da organização do

Poder  Executivo,  estabelecendo  obrigações  e  novas  despesas  com  vistas  a

incrementar as políticas públicas de prevenção e combate ao furto e ao roubo de

veículos. Mais conveniente e oportuna é a cooperação do Estado com a União, no

âmbito do Sistema Nacional  de  Prevenção,  Fiscalização  e Repressão ao Furto  e

Roubo de Veículos e Cargas, nos termos previstos no art. 3º da Lei Complementar

Federal nº 121, que assim dispõe:

“Art.  3º  –  A União,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal,  mediante  celebração  de

convênios, poderão estabelecer, conjuntamente, planos, programas e estratégias de

ação voltados para o  combate  ao furto  e roubo de veículos  e  cargas em todo o

território nacional.”.

Ademais,  deve-se  frisar  a  competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre

trânsito e transporte (art. 22, XI, da Constituição da República), o que também limita a

possibilidade do estado-membro criar normas objetivando o enfrentamento de crimes

envolvendo a subtração de veículos.

Em face do exposto, opinamos pela rejeição da proposição, por entendermos que a

lei deve possuir o atributo da originalidade, já que seria inconveniente e contrário ao

interesse  público  acionar  o  Poder  Legislativo  para  aprovar  norma  jurídica  com

comandos  genéricos  e  não  efetivos,  quando  já  há  lei  federal  que regulamenta  a

mesma matéria e prevê a cooperação interfederativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 315/2015.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.
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Sargento Rodrigues, presidente e relator – Cabo Júlio – Celise Laviola – Professor

Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 500/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade  de  instalação  de  sistema  de  aquecimento  de  água  por  meio  do

aproveitamento da energia solar nas novas edificações que especifica e dá outras

providências”.

Publicada no Diário do Legislativo de 19/3/2015, a proposição foi distribuída para as

Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei n° 814/2015, de autoria dos deputados

Fred Costa e Noraldino Júnior,  que “torna obrigatório,  no âmbito do Programa de

Casas Populares, o atendimento de demandas para a obtenção de energia solar e de

acessibilidade por  parte  de  beneficiários  idosos  ou  com deficiência  no  Estado de

Minas  Gerais  e  dá  outras  providências”,  e  nº  862/2015,  de  autoria  do  deputado

Alencar da Silveira Jr., que “determina a instalação de sistema de aproveitamento de

energia solar nos prédios públicos do Estado”.

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

A proposição  pretende estabelecer  a  obrigatoriedade  de adoção de sistema de

aquecimento  de  água  por  meio  de  aproveitamento  de  energia  solar  nas  novas

edificações no Estado destinadas às categorias de uso residencial e não residencial.

Visa alcançar,  assim,  estabelecimentos  comerciais,  como academias de  ginástica,

institutos de beleza, salões de cabeleireiro e similares, bem como hospitais, unidades

de  saúde  com  leitos,  casas  de  repousos,  escolas,  creches,  abrigos,  asilos  e

albergues.

Inicialmente,  ressaltamos  que  esta  comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria
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quando da análise de proposição idêntica na legislatura anterior. Tendo em vista que

não houve inovação no ordenamento jurídico que justificasse uma nova interpretação

do  projeto,  passamos  a  reproduzir,  basicamente,  os  argumentos  utilizados  na

ocasião.

A medida proposta encontra respaldo nas competências concorrentes previstas no

art. 24 da Constituição da República, pois se refere tanto a matéria ambiental quanto

urbanística.  Nesse  sentido,  a  competência  do  estado  para  legislar  sobre  essas

matérias se insere entre a competência da União para fixar normas gerais (art. 24, §

1º, da Constituição Federal) e a do município, baseada no conceito de interesse local

(art. 30, I, da Constituição da República).

Resta  examinar  a  viabilidade  jurídica  das  medidas  previstas  na  proposição  em

epígrafe à luz do conceito de interesse local para apurar se há inconstitucionalidade

em decorrência da invasão de competência municipal.

Um critério para delimitar as competências legislativas do estado e do município

nessas  matérias  é  verificar  se  é  razoável  fixar  a  mesma  norma  para  todos  os

municípios ou se a norma deve variar segundo as características de cada um.

Sobre  tal  aspecto,  entendemos  que  a  definição  de  regras  para  construção

residencial e não residencial é de competência municipal, tanto que cada município

dispõe de um código de obras. Não se trata de estabelecer que o uso de energia

limpa é uma matéria de interesse predominantemente local, tampouco de generalizar

tal exigência para o conjunto dos 853 municípios, que apresentam realidade diversa.

Há que se indagar se os municípios dispõem de estrutura administrativa para orientar

os munícipes para a implementação da norma e fiscalizar o seu cumprimento; nada

impede, todavia, que o Estado adote a regra para a construção de seus imóveis,

razão pela qual apresentamos o Substitutivo nº 1.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta comissão

também deve manifestar-se sobre os Projetos de Lei  n° 814/2015 e nº 862/2015,

anexados à proposição. Sendo assim, ressaltamos que o conteúdo relativo à energia

solar contido nos referidos projetos já está abarcado pelo Substitutivo nº 1, ao final

redigido.  No tocante  à  garantia  de  acessibilidade  constante  do  Projeto  de  Lei  n°

814/2015,  observamos  que  a  matéria  já  se  encontra  amplamente  tratada  na
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legislação, especialmente na 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  e  dá  outras

providências”.

Conclusão

Pelas  razões  apresentadas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de  Lei  nº  500/2015 na forma do Substitutivo nº  1,  a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de aquecimento de água

por meio da energia solar nas edificações do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Nas edificações construídas, direta ou indiretamente, pelo Estado, a partir

da data de publicação desta lei, será implantado sistema para aquecimento de água

por  meio  de  energia  solar,  exceto  nos  casos  em  que  razões  de  ordem  técnica,

administrativa ou financeira recomendem a utilização de outro sistema.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio Bouças,  presidente – Bonifácio Mourão, relator  – Professor Neivaldo –

Luiz Humberto Carneiro – Isauro Calais.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 513/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos deputados Fred Costa e Anselmo José Domingos, o projeto de lei

“dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de relação contendo os nomes dos

condutores de veículos automotores inabilitados por dirigir  sob efeito de álcool ou

outras substâncias psicoativas e dá outras providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo em 19/3/2015,  a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

para receber parecer, consoante o disposto no art. 188 do Regimento Interno.

Foi anexado ao projeto de lei em epígrafe o Projeto de Lei nº 868/2015 por conter

matéria semelhante, nos termos do §2º do art.173 do Regimento Interno.
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Compete  a  esta  comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme estabelece o art. 102, III, “a”,

do diploma procedimental.

Fundamentação

O projeto em exame estabelece que o Departamento Estadual de Trânsito – Detran

-MG – publicará mensalmente no diário oficial do Estado relação contendo os nomes

dos  condutores  de  veículos  automotores  inabilitados,  punidos  com  suspensão  ou

proibição de obter a permissão ou carteira de habilitação, por dirigir veículo automotor

sob influência do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine

dependência, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – Contran.

Na relação publicada  deverá  constar  o nome completo  do  infrator,  o  respectivo

número  do  registro  da  carteira  de  habilitação  e  a  fundamentação  da  punição

administrativa.

Na justificação que acompanha a  proposição,  afirma-se que a sociedade se vê

prejudicada  por  maus  condutores  que  desrespeitam  a  lei  e  não  sofrem  punição

compatível  com  a  gravidade  do  mal  que  causam.  Afirma-se  ainda  que  seria

conveniente a criação de uma espécie de “ficha suja” do motorista.

É  importante  destacar  que  matéria  idêntica  já  tramitou  na  legislatura  passada

(Projetos de Lei nºs 4.202 e 4.181/2013).

Fica claro o propósito sancionatório da medida legislativa que se pretende instituir.

Porém,  sanções  advindas  de infrações  de  trânsito  só  podem  ser  instituídas  pela

União,  como de  resto  toda  a  disciplina  jurídica  de  matéria  referente  a  trânsito  e

transporte deve advir de lei nacional, a teor do disposto no art. 22, XI, da Constituição

da República.

No  exercício  dessa  competência  legislativa  que lhe  outorgou a  Constituição  da

República, a União editou a Lei nº 9.905, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o

Código  de  Trânsito  Brasileiro,  o  qual  prevê,  no  seu  art.  165,  que  dirigir  sob  a

influência  de  álcool  ou  de  qualquer  outra  substância  psicoativa  que  determine

dependência constitui infração gravíssima e sujeita o infrator a multa e suspensão do

direito  de  dirigir  por  12  meses.  Além disso,  como medida administrativa,  prevê o

recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.

Isso  posto,  é  forçoso  reconhecer  que  a  exigência  legal  de  publicação  de  uma
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relação com os nomes dos condutores que foram flagrados dirigindo sob o efeito de

álcool ou de qualquer substância psicoativa afigura-se indesejável e incompatível com

nosso  sistema  jurídico-constitucional,  e  conduziria  à  exposição  pública  dessas

pessoas  sem  que  houvesse  qualquer  proveito  ao  interesse  público,  em  patente

ofensa ao princípio da  dignidade da pessoa humana e  do  direito  constitucional  à

intimidade.

A respeito  da  colisão  entre  o  princípio  da  publicidade  e  o  direito  de  sigilo  e  à

intimidade, José dos Santos Carvalho Filho afirma:

“A Constituição pretendeu proteger o direito à intimidade do interessado diante de

certos  casos,  considerando-o  prevalente  sobre  o  princípio  do  interesse  público  à

informação.  Vale  dizer:  a  própria  Carta  admitiu  o  conflito  entre  tais  princípios,

indicando, na ponderação de valores a ser feita pelo intérprete, a preponderância do

direito  de  sigilo  e  intimidade  sobre  o  princípio  geral  de  informação”.  (Manual  de

Direito Administrativo, 19ª edição, 2008, p. 23).

Dessa  forma,  embora  a  intenção  do  nobre  parlamentar  seja  meritória,  não  se

justifica  a  imposição  de  nova  sanção,  de  cunho  moral,  para  tal  hipótese  fática,

notadamente  pelo  fato  de  a  conduta  ter  sido  devidamente  apenada por  meio  da

legislação  nacional  pertinente  (Código  de  Trânsito  Brasileiro).  Nesse  caso,  deve

prevalecer o direito constitucional ao sigilo e à intimidade.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 513/2015.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Professor Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 577/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, resultante do desarquivamento do Projeto de

Lei nº 2.876/2012, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a obrigatoriedade de as

concessionárias dos sistemas de transporte rodoviário metropolitano e intermunicipal
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de passageiros do Estado promoverem campanha permanente de estímulo à doação

de sangue, medula óssea e órgãos e dá outras providências”.

Publicada no  Diário  do Legislativo  de 28/2/2015,  a proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Compete  a  esta  comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  conforme  o  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame institui a obrigatoriedade de as concessionárias dos sistemas

de transporte rodoviário metropolitano e intermunicipal de passageiros promoverem

campanha permanente de estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos.

Assim, nos termos da proposição, as concessionárias divulgarão, no interior  dos

veículos,  por  meio  de  mídia  eletrônica  já  existente  ou  da  afixação  de  cartazes

adesivos, mensagens contendo os dizeres “Doe sangue, medula óssea e órgãos –

ajude a salvar vidas”.

Inicialmente,  ressaltamos  que  esta  comissão  já  se  manifestou  sobre  a  matéria

quando da análise de proposição semelhante na legislatura anterior. Tendo em vista

que  não  houve  inovação  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  uma  nova

interpretação  do  projeto,  passamos  a  reproduzir  os  argumentos  utilizados

anteriormente no parecer referente ao Projeto de Lei nº 2.876/2012:

“Do  ponto  de  vista  jurídico-constitucional,  é  preciso  dizer  que  o  art.  175  da

Constituição da República estabelece que incumbe ao poder público, na forma da lei,

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,

a prestação de serviços públicos.

Em atenção ao princípio autonômico, base de nossa federação, cada ente político

detém competência para editar as normas disciplinadoras do regime de concessão de

serviços públicos, observadas as normas gerais sobre a matéria, a cargo da União,

consoante o disposto no art. 22, inciso XXVII, da Lei Maior.

No âmbito do Estado, foi editada a Lei nº 10.453, de 1991, que disciplina de modo

genérico  a  matéria,  abordando  aspectos  como o  caráter  especial  do  contrato  de
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concessão, as condições de prestação do serviço, os direitos dos usuários, a política

tarifária, entre outros.

Vale  ressaltar  que  o  poder  público  detém  a  titularidade  dos  serviços  públicos,

repassando para a iniciativa privada tão somente a sua execução, que deve dar-se

sob regulação estatal.  É  precisamente  por  isso  que é  dado ao Estado,  de  modo

unilateral,  alterar  as  condições  de  prestação do serviço,  se o  interesse público  o

exigir,  desde que mantido  o  equilíbrio  econômico-financeiro do contrato,  o qual  é

expressão  da  relação  entre  os  encargos  que  tocam  ao  concessionário  e  a

remuneração que lhe é devida. Esta última se materializa nas tarifas cobradas, que

irão, pois, remunerar o serviço prestado.

Portanto, é lícito ao poder público modificar de modo unilateral as condições de

prestação do serviço público, estabelecendo novas exigências ao concessionário, e

poderá fazê-lo tanto pela via contratual como pela via legiferante, respeitada, frise-se

novamente, a equação econômico-financeira da avença.

Isso posto, é preciso dizer que, para além da citada Lei nº 10.453, de 1991, que

disciplina aspectos mais genéricos da prestação de serviços públicos, há ainda a Lei

nº  15.026,  de  2004,  que dispõe  sobre  a  reserva  de  espaço para  mensagens  de

interesse público em ônibus intermunicipais. Tal norma estabelece que os contratos

de concessão de serviço  de  transporte  intermunicipal  incluirão  cláusula  que torne

obrigatória  a  reserva  de  espaço,  no  interior  dos  ônibus  intermunicipais,  para  a

afixação  de  cartazes  sobre  pessoas  desaparecidas  e  para  a  divulgação  de

mensagens de  interesse público.  Trata-se,  pois,  de  norma que traz  um comando

específico  relativo  a  pessoas  desaparecidas  e  outro  comando  de  cunho  mais

genérico, relativo a mensagens de interesse público. Naturalmente, mensagens de

estímulo à doação de sangue, medula óssea e órgãos se enquadrariam, em tese,

entre aquelas de interesse público. Contudo, se o propósito é dar destaque especial

para  tais  mensagens,  nada  impede  que  se  faça  expressa  referência  a  elas  na

mencionada lei.

Assim, em lugar de mais uma norma esparsa no ordenamento jurídico, propomos a

modificação  da  Lei  nº  15.026,  de  2004,  fazendo  constar  de  suas  disposições  a
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previsão de  veiculação de mensagens  de estímulo  à  doação  de sangue,  medula

óssea e órgãos. Formalizamos a alteração proposta mediante o Substitutivo nº 1.

Por último, importa ressaltar que esta comissão restringe-se ao exame preliminar da

matéria,  analisando-a  sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  cabendo  à  comissão

competente a análise relativa aos aspectos de mérito.”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 577/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 15.026, de 19 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a reserva de

espaço para mensagens de interesse público em ônibus intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 15. 026, de 19 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1º  –  Ficam  as  concessionárias  dos  serviços  de  transporte  rodoviário

metropolitano e intermunicipal  de passageiros  do Estado obrigadas a veicular,  no

interior  dos  ônibus,  fotos  de  pessoas  desaparecidas,  mensagens  de  estímulo  à

doação de sangue, medula óssea e órgãos e outras mensagens de interesse público.

Parágrafo único – As mensagens de estímulo à doação de sangue, medula óssea e

órgãos deverão conter os seguintes dizeres: 'Doe sangue, medula óssea e órgãos –

ajude a salvar vidas'.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Bonifácio Mourão – Professor Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 727/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 727/2015, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  337/2011,  visa  tornar  “obrigatória  a
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apresentação do cartão ou da caderneta de saúde da Criança para matrícula na rede

pública estadual de ensino”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 28/3/2015,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cumprindo  o  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foi  anexado  à

proposição  o  Projeto  de  Lei  n°  1.029/2015,  de  autoria  do  deputado  Sargento

Rodrigues, que dispõe sobre a apresentação do cartão da criança ou da caderneta de

vacinação da criança no ato da matrícula.

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

A proposição em epígrafe pretende estabelecer a obrigatoriedade de os pais ou

responsáveis apresentarem a caderneta ou o cartão de saúde da criança no ato de

inscrição ou matrícula desta em educandários públicos ou privados.

A Comissão de Constituição e Justiça,  na legislatura  precedente,  se manifestou

sobre  a  medida  proposta  quando  analisou  proposição  semelhante.  Trata-se  do

Projeto de Lei nº 196/2011, que recebeu parecer pela constitucionalidade, legalidade

e  juridicidade,  com  o  Substitutivo  nº1,  que  apresentou.  O  referido  projeto  foi

transformado em norma jurídica.  Trata-se da Lei  nº 20.018,  de 2012,  que “dispõe

sobre a apresentação do cartão da criança ou da caderneta de saúde da criança nas

escolas públicas e privadas do sistema estadual de educação”. Nos termos do art. 1º

da citada lei:

“Art. 1° As escolas públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação poderão

solicitar aos pais dos alunos com até dez anos de idade que apresentem o Cartão da

Criança ou a Caderneta de Saúde da Criança no ato da matrícula.

Parágrafo  único.  Se  o  documento  apresentado,  nos  termos  do  caput,  estiver

desatualizado, a escola orientará os pais sobre a importância da vacinação e dos

cuidados com a saúde de seu filho”.

Observe-se,  assim,  que  a  medida  contida  no  projeto  em  análise  (e  no  projeto

anexado) está integralmente contemplada na legislação vigente. Assim, a proposição
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não inova a ordem jurídica, sendo, portanto, antijurídica. Segundo José Afonso da

Silva, em sua obra clássica Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito

Constitucional (ed. Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), citando Seabra Fagundes: o

“caráter  de  norma geral,  abstrata e  obrigatória  (...)  e  o  de  modificação na ordem

jurídica preexistente, que decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam para

caracterizar a lei entre os demais atos do Estado”. Se o projeto não inova a ordem

jurídica, não deve, pois, prosperar nesta Casa.

Conclusão

Pelas  razões  aduzidas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 727/2015.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio Bouças, presidente – Isauro Calais, relator – Luiz Humberto Carneiro –

Bonifácio Mourão – Professor Neivaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 939/2015

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto de Lei  nº  5.154/2014,  “dispõe sobre a divulgação na

internet dos valores arrecadados pelo Estado com o ICMS da energia elétrica, na

forma que menciona.”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 10/4/2015,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

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 em tela pretende obrigar que os valores arrecadados pelo Estado com

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte –

ICMS  –  incidente  sobre  a  energia  elétrica  sejam  divulgados,  trimestralmente,  na

internet, segundo os seguintes critérios:  I – valor total arrecadado no trimestre; II –

valor total arrecadado no semestre segundo as classes e subclasses de consumo,
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informando-se  o  número  médio  de  consumidores  no  trimestre  que  foi  levado  em

consideração para  fins  de  apuração do valor  total  arrecadado em  cada  classe e

subclasse de consumo e o número médio de consumidores no trimestre que gozam

de isenção ou de outro benefício tributário relacionado ao ICMS, segundo as classes

e subclasses de consumo, observada a classificação de consumidores estabelecida

na legislação pertinente; III – valor total arrecadado, no trimestre, em decorrência do

consumo residencial de energia elétrica de diversas faixas de consumo em Kwh/mês,

informando-se  o  número  médio  de  consumidores  no  trimestre  que  foi  levado  em

consideração para fins de apuração do valor total arrecadado e o número médio de

consumidores residenciais no trimestre que gozam de isenção ou de outro beneficio

tributário  relacionado  ao  ICMS,  observada  a  classificação  de  consumidores

residenciais estabelecida na legislação pertinente.

No que tange aos aspectos jurídico-constitucionais da proposição, cabe-nos dizer

que o processo legislativo sobre o tema pode ser deflagrado por parlamentar, pois a

matéria não está entre aquelas que a Carta Mineira reservou privativamente a alguns

órgãos ou autoridades.

Do ponto de vista material, ressalta-se que a medida contida na proposição confere

maior densidade normativa aos princípios constitucionais que regem a administração

pública, previstos no art. 37,  caput, da Constituição da República, notadamente, ao

princípio da publicidade.

A proposição também vai ao encontro da Lei Federal nº 12.527, de 2011, que regula

o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º da Carta Maior. Segundo o

art. 6º da mencionada lei, “cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas

as  normas  e  procedimentos  específicos  aplicáveis,  assegurar  a:  I  –  gestão

transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação”. Além

disso,  nos termos  do art.  8º,  é  dever  dos órgãos e entidades  públicas promover,

independentemente  de  requerimentos,  a  divulgação  em  local  de  fácil  acesso,  no

âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles

produzidas  ou  custodiadas.  O  §  1º  do  mencionado  artigo  determina  que,  na

divulgação  das  informações  deverão  constar,  no  mínimo,  registros  de  quaisquer

repasses ou transferências de recursos financeiros (inciso II). Já o § 2º dispõe que os
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órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos

de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial

de computadores (internet).

Parece-nos  evidente  que  a  intenção  do  autor  é  garantir  maior  transparência  à

gestão do dinheiro público, mais especificamente daquele que é arrecadado por meio

da tributação da energia elétrica. Tal transparência constitui-se, assim, em mais um

mecanismo de prestação  de  contas  do  Estado  ao cidadão mineiro,  que,  com  os

dados sobre os valores arrecadados com o ICMS, poderá cobrar maior eficiência no

gasto desse montante.

Entretanto, a fim de conferir maior clareza ao texto da proposição, apresentamos ao

final o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 939/2015 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina que a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais –

SEF-MG – divulgue trimestralmente os valores arrecadados com o ICMS incidente

sobre a energia elétrica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Sem prejuízo da legislação em vigor, a Secretaria de Estado de Fazenda

do  Estado  de  Minas  Gerais  –  SEF-MG –  divulgará  os  valores  arrecadados  pelo

Estado com o ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, trimestralmente,

na internet, segundo os seguintes critérios:

I – valor total arrecadado no trimestre;

II  –  valor  total  arrecadado  no  semestre  segundo  as  classes  e  subclasses  de

consumo,  informando-se  o  número  médio  de  consumidores  no  trimestre  que  foi

levado em consideração para fins de apuração do valor total arrecadado em cada

classe e subclasse de consumo e o número médio de consumidores no trimestre que

gozam de isenção ou de outro benefício tributário relacionado ao ICMS, segundo as

classes  e  subclasses  de  consumo,  observada  a  classificação  de  consumidores

estabelecida na legislação pertinente;
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III – valor total arrecadado, no trimestre, em decorrência do consumo residencial de

energia elétrica com as seguintes faixas de consumo em Kwh/mês, informando-se o

número médio de consumidores no trimestre que foi levado em consideração para

fins  de  apuração  do  valor  total  arrecadado  e  o  número  médio  de  consumidores

residenciais  no  trimestre  que  gozam  de  isenção  ou  de  outro  beneficio  tributário

relacionado  ao  ICMS,  observada  a  classificação  de  consumidores  residenciais

estabelecida na legislação pertinente:

a) até 90;

b) de 91 a 100;

c) de 101 a 110;

d) de 111 a 120;

e) de 121 a 130;

f) de 131 a 140;

g) de 141 a 150;

h) de 151 a 160;

i) de 161 a 170;

j) de 171 a 180;

k) de 181 a 190;

l) de 191 a 200;

m) de 201 a 220;

n) de 221 a 240;

o) de 241 a 260;

p) de 261 a 280;

q) de 281 a 300;

r) de 301 a 350;

s) de 351 a 400;

t) de 401 a 450;

u) de 451 a 500;

v) de 501 a 600;

w) acima de 600.
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Art. 2º – Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados da data de

sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Leonídio  Bouças,  presidente  – Bonifácio  Mourão,  relator  –  Isauro  Calais  –  Luiz

Humberto Carneiro – Professor Neivaldo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5.493/2014

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 5.493/2014, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Governador do Estado de Minas

Gerais  referentes  ao  exercício  de  2012,  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 RESOLUÇÃO Nº 5.493/2014

Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2012.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° – Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas Gerais

referentes ao exercício de 2012.

Art. 2° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Rogério Correia, relator – Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015

Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015, de autoria do governador  do

Estado, acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado.

Aprovada no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, vem agora a proposta a

esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a



1967
____________________________________________________________________________

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.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015

Acrescenta o § 6º ao art. 283-A da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – Fica acrescentado ao art. 283-A da Constituição do Estado o seguinte § 6º:

"Art. 283-A – (...)

§ 6º – Os servidores integrantes das carreiras de que trata o caput cujas vantagens

pecuniárias tenham sido incorporadas pela implantação do regime de subsídio e que

posteriormente  retornem  ao  regime  de  remuneração  farão  jus,  unicamente,  a

vantagens  pecuniárias,  gratificações,  adicionais,  abonos,  prêmios,  verbas  de

representação  e  outras  parcelas  estabelecidos  na  lei  que  reinstituir  o  regime

remuneratório e na legislação específica superveniente.".

Art. 2º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo seus efeitos a 1º de junho de 2015.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Fábio Cherem – Rogério Correia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 269/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 269/2015, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara de

utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo ao Menor – Apam –, com sede

no Município de Pitangui, 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 269/2015

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo ao Menor – Apam

–, com sede no Município de Pitangui.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Amparo ao

Menor – Apam –, com sede no Município de Pitangui.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Fábio Cherem – Rogério Correia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 393/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 393/2015, de autoria do deputado Fred Costa, que declara de

utilidade pública a Associação Dona Lucinha – ADL –, com sede no Município de

Contagem, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 393/2015

Declara de utilidade pública a Associação Dona Lucinha – ADL –, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação Dona Lucinha – ADL –,

com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Rogério Correia – Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 427/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 427/2015, de autoria do deputado Arlen Santiago, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Surdos  de  Montes  Claros,  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,
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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 427/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Montes Claros, com sede

no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Surdos de Montes

Claros, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Rogério Correia – Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 594/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 594/2015, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Federação de Associações de Artesãos e Produtores

Caseiros do Sul e do Sudoeste Mineiro – Fedart –, com sede no Município de Itaú 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 § 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 594/2015

Declara de utilidade pública a Federação de Associações de Artesãos e Produtores

Caseiros do Sul e Sudoeste Mineiro – Fedart –, 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  Federação  de  Associações  de

Artesãos e Produtores Caseiros do Sul e Sudoeste Mineiro – Fedart –, com sede no
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Município de Itaú de Minas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Fábio Cherem – Rogério Correia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 604/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 604/2015, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de  utilidade pública  a Associação Varões Nossa Senhora  Aparecida,  com

sede no Município de Arcos, 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 604/2015

Declara de utilidade pública a Associação Varões Nossa Senhora Aparecida, com

sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Varões Nossa Senhora

Aparecida, com sede no Município de Arcos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Rogério Correia – Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 730/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 730/2015, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Fundação Cultural de Guaxupé, com sede no Município

de Guaxupé, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 730/2015

Declara  de  utilidade  pública  a  Fundação  Cultural  de  Guaxupé,  com  sede  no

Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural de Guaxupé, com

sede no Município de Guaxupé.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Rogério Correia – Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 742/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 742/2015, de autoria do deputado Fábio Cherem, que declara

de utilidade pública a Associação dos Protetores aos Animais de Perdões – Apap –,

com sede no Município de Perdões, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 742/2015

Declara de utilidade pública a Associação dos Protetores aos Animais de Perdões –

Apap –, com sede no Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Protetores  aos

Animais de Perdões – Apap –, com sede no Município de Perdões.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Rogério Correia – Fábio Cherem.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 983/2015

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  983/2015,  de  autoria  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  que

declara de utilidade pública a entidade Zangões – Moto Clube de Curvelo, com sede

no Município de Curvelo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 983/2015

Declara de utilidade pública a entidade Zangões – Moto Clube de Curvelo, com

sede no Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a entidade Zangões – Moto Clube de

Curvelo, com sede no Município de Curvelo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Rogério Correia – Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 985/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 985/2015, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara de

utilidade pública  o  Clube Recreativo  de  Mário  Campos – CRMC –,  com sede no

Município de Mário Campos, 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 985/2015

Declara de utilidade pública o Clube Recreativo de Mário Campos – CRMC –, com

sede no Município de Mário Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Clube Recreativo de Mário Campos –

CRMC –, com sede no Município de Mário Campos.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Rogério Correia – Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.248/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.248/2015, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do Deserto o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.248/2015

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santana do Deserto 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 Santana do

Deserto o imóvel com área de 2.025m² (dois mil e vinte e cinco metros quadrados),

situado naquele município,  registrado sob o nº  677, a fls.  80 do Livro n° 2-D,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Matias Barbosa.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o  caput  destina-se à construção de

centro de referência de assistência social.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Rogério Correia, relator – Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.350/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.350/2015, de autoria do deputado Gil Pereira, que altera a Lei

nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, e dá outras providências, foi  aprovado nos turnos regimentais,  na forma

original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.350/2015

Altera a Lei nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014, que altera a Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso I do § 1º do art. 2º da Lei nº 21.527, de 16 de dezembro de 2014,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (...)

§ 1º – (...)

I – será concedido anualmente, por um período de vinte anos, a iniciar-se em 2018,

limitado a R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) por ano;”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Rogério Correia, relator – Fábio Cherem.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.504/2015, de autoria do governador do Estado, que dispõe

sobre a política remuneratória das carreiras dos profissionais da Educação Básica do
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Poder  Executivo  que  especifica,  altera  a  estrutura  da  carreira  de  Professor  da

Educação Básica e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido, tendo sido suprimido, por meio de destaque, o parágrafo

único do art. 19.

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 1.504/2015

Dispõe sobre  a  política  remuneratória  das  carreiras  do  Grupo de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, altera a estrutura da carreira de Professor de

Educação Básica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  extinta  a  remuneração  por  subsídio,  fixada  em  parcela  única,

estabelecida pela Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, para os servidores das

carreiras  de  Professor  de  Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica,

Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação Básica, Técnico da

Educação, Analista Educacional, Assistente de Educação e Auxiliar de Serviços de

Educação Básica, que integram o Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, bem como para os

servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de Diretor de Escola e

de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 dessa mesma lei.

§ 1º – Em decorrência da extinção da remuneração por subsídio, os servidores de

que trata o  caput  passam a ser remunerados, a partir de 1º de junho de 2015, por

meio de vencimento, acumulável com as seguintes vantagens pecuniárias:

I – Abono Incorporável, de que trata o art. 8º desta lei;

II – Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, de que trata o art. 12

desta lei;

III – Adicional por Extensão de Jornada – AEJ –, de que trata o art. 35 da Lei nº

15.293, de 2004;
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IV – Adicional por Exigência Curricular – AEC –, de que trata o art. 36 da Lei nº

15.293, de 2004;

V – gratificação natalina;

VI – adicional de férias;

VII – adicional de insalubridade;

VIII – adicional de periculosidade;

IX – adicional noturno;

X – adicional pela prestação de serviço extraordinário;

XI – espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

XII  – Gratificação Temporária Estratégica – GTE –, instituída pelo art. 14 da Lei

Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007;

XIII  –  abono  de  permanência  previsto  no  §  19  do  art.  40  da  Constituição  da

República, bem como no § 5º do art. 2º e no § 1º do art. 3º da Emenda à mesma

Constituição nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

XIV – prêmio por produtividade;

XV –  férias-prêmio  convertidas em espécie,  nos  termos do art.  117 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado;

XVI – vantagens pessoais destinadas a assegurar a irredutibilidade remuneratória

ou instituídas para cumprimento de decisão judicial.

§ 2º – O vencimento não poderá ser percebido cumulativamente com vantagens

diversas  das  citadas  no  §  1º,  sem prejuízo  de  outras  parcelas  que  vierem a  ser

disciplinadas por legislação específica superveniente.

§  3º  –  O  disposto  neste  artigo  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20

de julho de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os

valores aplicáveis às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004.

§ 4º – Fica assegurada a incorporação da maior média quinquenal das horas de

trabalho assumidas, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.381, de 18 de dezembro de

1986, quando da aposentadoria.
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Art.  2º  –  Para  a  fixação  do  vencimento  inicial  das  carreiras  de  Professor  de

Educação  Básica,  Especialista  em  Educação  Básica  e  Analista  Educacional  na

função de inspetor escolar, das quais trata a Lei nº 15.293, de 2004, correspondente

às  cargas  horárias  previstas  no  Anexo V  desta  lei,  serão observadas  as  normas

pertinentes ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério

público da educação básica, conforme o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 11.738,

16 de julho de 2008.

Parágrafo único – O piso salarial profissional nacional previsto na lei federal a que

se refere o  caput será assegurado integralmente ao servidor ocupante do cargo de

Professor de Educação Básica com carga horária de 24 horas semanais.

Art.  3º  –  Os  valores  do  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, e do

Abono Incorporável de que trata o art. 8º serão reajustados por lei  específica, em

decorrência  de  atualizações  do  valor  do  piso  salarial  profissional  nacional  dos

profissionais do magistério público da educação básica de que trata a Lei Federal nº

11.738, de 2008.

Parágrafo  único  – Os  reajustes  de  que  trata  o  caput se  darão  na  mesma

periodicidade prevista na lei federal a que se refere o caput.

Art. 4º – A vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº

18.975,  de 2010, percebida pelos servidores posicionados no grau P de qualquer

nível das tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, passa a ter natureza de vencimento.

Art. 5º – A estrutura das carreiras de Professor de Educação Básica, Analista de

Educação Básica,  Assistente Técnico de Educação Básica, Técnico da Educação,

Analista Educacional e Assistente de Educação, a que se referem os itens I.1, I.3, I.4,

I.5, I.6 e I.7 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar, a partir de 1º de

junho de 2015, na forma constante no Anexo I desta lei.

Art. 6º – Os servidores posicionados em maio de 2015 no nível T1 da carreira de

Professor de  Educação Básica,  constante no  Anexo I  da  Lei  nº  18.975,  de  2010,

serão reposicionados no nível I da tabela constante no Anexo I da Lei nº 15.293, de

2004, com a redação dada pelo art. 5º desta lei.
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§ 1º – O reposicionamento de que trata o caput se dará no grau com valor igual ou

imediatamente superior ao do subsídio percebido em maio de 2015 e terá efeito a

partir de 1º de junho de 2015.

§ 2º – O servidor reposicionado conforme a regra estabelecida no caput e no § 1º

que implementar as condições para promoção fará jus a um novo posicionamento no

nível I, alcançando o grau com o valor de vencimento igual ou imediatamente superior

ao valor a que teria direito caso a promoção fosse concedida na estrutura de carreira

vigente até maio de 2015.

§ 3º – O disposto no § 2º terá efeito em 1º de setembro de 2015, caso o servidor já

tenha, até essa data, cumprido os requisitos para promoção, ou na data em que o

servidor vier a cumprir tais requisitos.

§ 4º – A concessão de progressão na carreira ao servidor reposicionado nos termos

deste  artigo  é  condicionada  à  comprovação  de  conclusão  de  curso  superior  na

modalidade licenciatura plena ou de graduação com complementação pedagógica.

§ 5º – No caso do servidor posicionado no grau P do nível T1 da carreira, será

considerada  a  soma  do  subsídio  percebido  em  maio  de  2015  com  a  respectiva

vantagem pessoal nominal, a que se refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de

2010,  para  efeito  de  aplicação  das  regras  previstas  neste  artigo,  resultando  o

posicionamento em:

I – incorporação ao vencimento e consequente extinção da vantagem pessoal, caso

o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja maior ou igual ao valor da

soma do subsídio percebido em maio de 2015 com a referida vantagem pessoal;

II  –  dedução,  do  valor  da  vantagem  pessoal,  da  diferença  entre  o  valor  do

vencimento decorrente do posicionamento e o valor do subsídio percebido em maio

de 2015, caso o valor de vencimento decorrente do posicionamento seja menor que o

valor  da soma do subsídio percebido em maio de 2015 com a referida vantagem

pessoal.

§  6º  –  O  reposicionamento  previsto  no  caput  estende-se  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade.

Art. 7º – Fica acrescentado ao art. 12 da Lei nº 15.293, de 2004, o seguinte inciso

IX:
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“Art. 12 – (…)

IX – para a carreira de Professor de Educação Básica:

a)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  nos  termos  do  edital  do  concurso

público, para ingresso no nível I, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I

desta lei;

b)  habilitação  específica  obtida  em  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou

graduação  com  complementação  pedagógica,  acumulada  com  mestrado  em

Educação ou em área afim, nos termos do edital do concurso público, para ingresso

no nível IV, conforme a estrutura prevista no item I.1 do Anexo I desta lei.”.

Art. 8º – Fica concedido Abono Incorporável aos servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo e aos detentores de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº

10.254, de 1990, das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder

Executivo, previstas na Lei nº 15.293, de 2004, cujos valores são:

I – os constantes no Anexo II, a partir de 1º de junho de 2015;

II – os constantes no Anexo III, a partir de 1º de agosto de 2016;

III – os constantes no Anexo IV, a partir de 1º de agosto de 2017.

§ 1º – A percepção do Abono Incorporável por cumprimento de jornada de trabalho

semanal inferior ou superior à prevista nos Anexos II a IV da respectiva carreira será

proporcional à carga horária do servidor.

§ 2º – O abono não integrará a remuneração de contribuição a que se refere o art.

26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de  março de 2002,  não se incorpora  aos

proventos e não será considerado para o cálculo de nenhuma outra vantagem, exceto

férias e gratificação natalina.

Art.  9º  –  As  tabelas  de  vencimento  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de

Educação Básica do Poder Executivo são:

I – as constantes no item V.1 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de junho de 2015;

II – as constantes no item V.2 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de junho de 2017;

III – as constantes no item V.3 do Anexo V desta lei, a partir de 1º de julho de 2018.

§  1º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.2  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a
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incorporação  dos  abonos  previstos  nos  incisos  I  e  II  do  art.  8º,  bem  como  a

concessão de reajuste dos valores do vencimento visando à manutenção da variação

entre os níveis e graus existente nas tabelas vigentes em maio de 2015.

§  2º  –  As  tabelas  constantes  no  item  V.3  do  Anexo  V  desta  lei  refletem  a

incorporação do abono previsto no inciso III do art. 8º, bem como a concessão de

reajuste  dos  valores  do  vencimento  visando  à  manutenção  da  variação  entre  os

níveis e graus existente nas tabelas vigentes em maio de 2015.

§ 3º – Em decorrência da incorporação de que tratam os §§ 1º e 2º, o abono a que

se refere o art. 8º será extinto integralmente em 1° de julho de 2018.

Art. 10 – Os servidores posicionados no grau P de qualquer nível das tabelas das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004, que fizerem jus à vantagem pessoal nominal a que se

refere o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, terão preservado o valor dessa

vantagem no ato da incorporação dos abonos prevista nos §§ 1º e 2º do art. 9º desta

lei.

Parágrafo único – A vantagem a que se refere o caput será reajustada nas mesmas

datas e com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de vencimento estabelecidas

no Anexo V desta lei.

Art. 11 – A incorporação prevista nos §§ 1º e 2º do art. 9º e o pagamento do Abono

Incorporável de que trata o art. 8º estendem-se aos pensionistas e servidores inativos

que fizerem jus à paridade, nos percentuais e termos da legislação vigente.

Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –

para  os  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de

2004, na forma de lei específica.

Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere

o caput e terá como base de cálculo valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

vencimento do servidor, a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de

1º de janeiro de 2012.

Art. 13 – Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 19.973, de 27 de dezembro de 2011,

o seguinte inciso XI:
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“Art. 6° – (…)

XI – concessão de Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, nos

termos do art. 12 da lei que o instituiu.”.

Art. 14 – O caput do art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19-A – O tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de

agosto de 2015 dos servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica do Poder Executivo a que se refere esta lei e as avaliações de desempenho

individual concluídas nesse período serão considerados para fins de concessão de

promoção com vigência a partir de 1º de setembro de 2015, observados os requisitos

para o desenvolvimento na carreira previstos na legislação vigente e o disposto em

regulamento.”.

Art. 15 – Fica acrescentado à Lei nº 19.837, de 2011, o seguinte art. 19-C:

“Art. 19-C – A promoção subsequente à que se dará em 1º de setembro de 2015 em

decorrência do disposto no art. 19-A desta lei será antecipada para:

I  –  a  partir  de  janeiro  de  2016,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2017 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

II  –  a  partir  de  janeiro  de  2017,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2018 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

III  –  a  partir  de  janeiro  de  2018,  para  os  servidores  que  teriam  direito  a  essa

promoção subsequente em 2019 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012;

IV – a partir de dezembro de 2018, para os servidores que teriam direito a essa

promoção subsequente em 2020 na regra vigente antes de 1º de janeiro de 2012.”.

Art. 16 – Aplica-se o disposto no art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2011, com a redação

dada pelo art. 14 desta lei, ao servidor inativo ou que se encontre em afastamento

preliminar à aposentadoria, desde que tenha cumprido os requisitos para mudança de

nível quando em atividade.

Art. 17 – Fica acrescentado ao art. 18 da Lei n° 15.293, de 2004, o seguinte § 5°:

“Art. 18 – (…)

§ 5° – Não será exigida a certificação para a promoção ao nível III das carreiras de

Professor de Educação Básica, Analista Educacional e Analista de Educação Básica



1982
____________________________________________________________________________

e aos níveis II  e III das carreiras de Técnico da Educação, Assistente Técnico de

Educação Básica e Assistente de Educação enquanto o processo para a obtenção do

referido título não for regulamentado e implementado pela SEE.”.

Art.  18 – O art.  21 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 21 – A contagem do prazo para a primeira promoção começa após a entrada

em exercício do servidor no cargo efetivo.”.

Art. 19 – O disposto no art. 21 da Lei nº 15.293, de 2004, com a redação dada pelo

art. 18 desta lei, estende-se ao servidor que tiver ingressado na carreira a partir de 1º

de janeiro de 2008, observado o disposto nos arts. 19-A e 19-C da Lei nº 19.837, de

2011, com a redação dada por esta lei.

Art.  20 – O art.  23 da Lei nº  15.293, de 2004, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 23 – Os títulos apresentados para aplicação do disposto no art. 22 somente

poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento para fins de

concessão de qualquer vantagem pecuniária.”.

Art. 21 – O § 2º do art. 34, o § 3º do art. 35 e o § 1º do art. 36 da Lei nº 15.293, de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 34 – (...)

§ 2° – O vencimento do cargo de Professor de Educação Básica a que se refere

este artigo será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o cargo, na

forma de regulamento.

(...)

Art. 35 – (...)

§ 3° – Ao assumir extensão de carga horária, o professor fará jus ao Adicional por

Extensão  de  Jornada  –  AEJ  –,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3° do art. 4° da Lei n° 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.

(...)

Art. 36 – (...)
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§  1°  –  Ao  assumir  exigência  curricular,  o  professor  fará  jus  ao  Adicional  por

Exigência  Curricular  –  AEC  –,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do  vencimento

estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica, acrescido da

vantagem pessoal nominal a que se refere o § 3° do art. 4° da Lei n° 18.975, de 2010,

enquanto permanecer nessa situação.".

Art. 22 – O art. 35 da Lei Delegada n° 182, de 21 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  35 – O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para o

exercício  do  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Diretor  de  Escola  do  Colégio

Tiradentes da  Polícia Militar,  de  que trata  o  art.  8º-D da Lei  nº  15.301,  de  2004,

poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;

II – pela remuneração do seu cargo efetivo acrescida de 50% (cinquenta por cento)

da remuneração no cargo de provimento em comissão.”.

Art.  23  – O servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo nomeado para  o

exercício do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola ou de Secretário

de Escola, de que trata o art. 26 da Lei nº 15.293, de 2004, poderá optar:

I – pela remuneração do cargo de provimento em comissão;

II – pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de 50% (cinquenta

por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

§  1º  –  O servidor  ocupante  de  cargo de provimento  efetivo  com  carga  horária

semanal de 24 horas nomeado para o cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola  poderá optar  pelo recebimento do  dobro  da remuneração do cargo de

provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo

de provimento em comissão.

§ 2° – O acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de

provimento em comissão a que se referem o inciso II do caput e o § 1º, bem como o

acréscimo  equivalente  a  100%  (cem  por  cento)  da  remuneração  do  cargo  de

provimento efetivo a que se refere o § 1º, não se incorporarão à remuneração nem

servirão de base para o cálculo de nenhuma outra vantagem, ressalvada a decorrente

de gratificação natalina e adicional de férias.
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§ 3° – O servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola, Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar ou Secretário de

Escola que tenha adquirido o direito ao apostilamento anteriormente à vigência da Lei

nº 14.683, de 30 de julho de 2003, poderá optar:

I – pelo recebimento da remuneração do cargo em que foi apostilado;

II – pela remuneração do cargo efetivo acrescida da parcela de 50% (cinquenta por

cento) da remuneração do cargo em que foi apostilado.

§ 4º – É assegurado ao servidor inativo apostilado no cargo de provimento em

comissão de Diretor de Escola ou de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da

Polícia Militar  e  que passou para  a inatividade em cargo efetivo com jornada de

trabalho igual ou inferior a 24 horas semanais optar pelo recebimento do dobro da

remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta

por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

Art.  24  –  O vencimento  dos  cargos  de  provimento  em comissão de  Diretor  de

Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26 da Lei n° 15.293, de 2004,

fica reajustado em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), a partir  de 1º de

junho de 2015.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput, as tabelas de

vencimento  dos  cargos  de  Diretor  de  Escola  e  de  Secretário  de  Escola  são  as

constantes nos itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei nº 15.293, de 2004, acrescentado

por esta lei.

Art. 25 – Fica acrescentado à Lei n° 15.293, de 2004, o seguinte art. 28-A:

“Art. 28-A – As tabelas de vencimento dos cargos de provimento em comissão de

Diretor de Escola e de Secretário de Escola, de que trata o art. 26, são as constantes

no Anexo VI desta lei.”.

Art. 26 – Fica acrescentado à Lei n° 15.293, de 2004, o Anexo VI, na forma do

Anexo VI desta lei.

Art. 27 – Os valores das gratificações de função de Coordenador de Escola e de

Coordenador de Posto de Educação Continuada – Pecon –, de que trata o art. 29 da

Lei n° 15.293, de 2004, ficam reajustados em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por

cento), a partir de 1º de junho de 2015.
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Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o caput, o Anexo V da

Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 28 – O inciso I do art. 29 da Lei nº 15.293, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 29 – (…)

I – a de Vice-Diretor de Escola, correspondente a 40% (quarenta por cento) do

vencimento do cargo de Diretor de Escola – D-VI –, a que se refere o item VI.1 do

Anexo VI desta lei, com jornada de trabalho semanal de 30 horas;”.

Art. 29 – Ficam anistiadas as ausências ao trabalho dos servidores ocupantes dos

cargos  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica  do  Poder

Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, em razão de movimento grevista

nos anos de 2010 a 2014, ficando garantido que tais ausências:

I – não acarretarão conceitos negativos na avaliação de desempenho do servidor;

II – não serão computadas para o percentual de infrequência, que pode ocasionar a

exoneração do servidor em estágio probatório;

III – não representarão dispensa de servidores designados;

IV  –  não  configurarão  abandono  de  cargo,  inassiduidade,  desídia  ou  infração

disciplinar do servidor, nem ensejarão instauração de processo administrativo;

V – não implicarão a perda do direito às férias-prêmio;

VI  –  não  acarretarão  prejuízo  na  designação,  na  distribuição  de  turmas  e  na

contagem  de  tempo  de  serviço  para  aposentadoria  e  aquisição  de  férias

regulamentares;

VII – não ensejarão a aplicação de qualquer tipo de penalidade.

Parágrafo  único  –  A autoridade competente  procederá à revisão dos  processos

administrativos  já  aplicados  e  dos  que  estão  em  andamento  em decorrência  dos

movimentos de greve.

Art. 30 – O Estado garantirá a alimentação dos servidores da educação que atuam

nas escolas estaduais.

Art. 31 – O  caput  do inciso VI do  caput do art. 2º e o  caput do art. 12 da Lei nº

18.975, de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º – (…)
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VI – Analista de Gestão da Polícia Militar, Assistente Administrativo da Polícia Militar

e Auxiliar Administrativo da Polícia Militar:

(...)

Art. 12 – Os servidores ocupantes do cargo de provimento em comissão de Diretor

de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8°-D da Lei n°

15.301, de 2004, serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, no qual

ficam incorporadas as seguintes parcelas:”.

Art.  32 – O art.  7º  da Lei  nº  19.837,  de 2011,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 7° – A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar,  de que trata o art. 8°-D da Lei n°

15.301,  de  2004,  estabelecida  no  Anexo  III  da  Lei  n°  18.975,  de  2010,  passa  a

vigorar, a partir de 1° de janeiro de 2012, na forma do Anexo II desta lei.”.

Art. 33 – Ficam substituídas, na Lei nº 15.293, de 2004, a expressão “Assistente

Técnico Educacional”  pela expressão “Técnico da Educação” e a sigla “ATE”  pela

sigla “TDE”.

Art. 34 – O subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola do

Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de que trata o art. 8º-D da Lei n° 15.301, de

2004, fica reajustado em 10,25% (dez vírgula vinte e cinco por cento), a partir de 1º

de junho de 2015.

Parágrafo único – Em decorrência do reajuste de que trata o  caput,  a tabela de

subsídio do cargo de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar é a

constante no Anexo VII da Lei nº 18.975, de 2010, acrescentado pelo Anexo VIII desta

lei.

Art. 35 – Fica acrescentado à Lei nº 18.975, de 2010, o seguinte art. 12-A:

“Art. 12-A – A tabela de subsídio do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar é a constante no Anexo VII desta lei.”.

Art. 36 – Fica acrescentado à Lei nº 18.975, de 2010, o Anexo VII, na forma do

Anexo VIII desta lei.

Art.  37  –  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor de Educação Básica posicionado em maio de 2015 no nível T2 da estrutura
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constante no Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010, será reposicionado, a partir de 1º de

junho de 2015, no nível I da tabela constante no item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.293,

de 2004, com a redação dada pelo art. 5º desta lei, no grau identificado com a mesma

letra  correspondente  ao  respectivo  posicionamento,  mediante  comprovação  da

conclusão  de  curso  superior  com  licenciatura  plena  ou  de  graduação  com

complementação  pedagógica  e  observados  os  demais  requisitos  previstos  na

legislação vigente.

§ 1º – Aplica-se o disposto no  caput ao servidor inativo ou que se encontre em

afastamento  preliminar  à  aposentadoria,  posicionado  no  nível  T2  da  carreira  de

Professor  de  Educação  Básica  em  maio  de  2015,  desde  que tenha  cumprido  os

requisitos para promoção previstos no art. 18 da Lei nº 15.293, de 2004, quando em

atividade.

§ 2º – Na hipótese de não preenchimento dos requisitos para promoção na carreira,

o servidor de que trata o caput será reposicionado no nível I da tabela constante no

item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.293, de 2004, com a redação dada pelo art. 5º desta

lei, aplicando-se, para tal fim, as regras estabelecidas no art. 6º.

§ 3º – Aplica-se ao servidor que tiver o reposicionamento concedido a partir de 1º

de junho de 2015 a antecipação da promoção subsequente, conforme a data prevista

no art. 19-A da Lei nº 19.837, de 2011, com a redação dada pelo art. 14 desta lei.

Art.  38  –  O  disposto  nesta  lei  aplica-se,  no  que  couber,  aos  pensionistas  e

servidores inativos que fizerem jus à paridade, nos termos da legislação vigente, bem

como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990,

cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência os valores aplicáveis

às carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que

trata a Lei nº 15.293, de 2004.

Art. 39 – Ficam revogados o inciso I do art. 1º, os incisos I, II e III do art. 2º, os arts.

10 e 13 e os Anexos I, III e IV da Lei nº 18.975, de 2010.

Art.  40  –  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ressalvadas  as

vigências específicas estabelecidas nos artigos desta lei.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente e relator – Fábio Cherem – Rogério Correia.
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ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 37, 38 e 42 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

I.1 – Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 24 horas

* – A Estrutura da Carreira de Professor de Educação Básica,  carga horária 24

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

(…)

I.3 – Estrutura da Carreira de Analista de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Analista de Educação Básica, carga horária 30 ou 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

I.4 – Estrutura da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

*  –  A Estrutura  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de  Educação  Básica,  carga

horária 30 ou 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

I.5 – Estrutura da Carreira de Técnico da Educação

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 30 ou 40 horas,

foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

I.6 – Estrutura da Carreira de Analista Educacional

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30 ou 40 horas,

foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

I.7 – Estrutura da Carreira de Assistente de Educação

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* – A Estrutura da Carreira de Assistente de Educação,  carga horária 30 ou 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.



1989
____________________________________________________________________________

ANEXO II

(a que se refere o inciso I do caput do art. 8º da Lei n° , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2015

* – O Anexo II, a que se refere o inciso I do caput do art. 8º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/6/2015, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 27.6.2015.

ANEXO III

(a que se refere o inciso II do caput do art. 8º da Lei n° , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2016

* – O Anexo III, a que se refere o inciso II do caput do art. 8º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2016, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 27.6.2015.

ANEXO IV

(a que se refere o inciso III do caput do art. 8º da Lei n° , de de de 2015)

ABONO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2017

* – O Anexo IV, a que se refere o inciso III do caput do art. 8º da Lei nº , de de de

2015, com o abono com vigência a partir  de 1º/8/2017, foi publicado no Diário do

Legislativo, de 27.6.2015.

ANEXO V

(a que se refere o art. 9º da Lei n° , de de de 2015)

TABELAS DE VENCIMENTO DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE

EDUCAÇÃO BÁSICA DO PODER EXECUTIVO

V.1 – Vigência a partir de 1º junho de 2015

V.1.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.1.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.
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V.1.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.1.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

27.6.2015.

V.1.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.1.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação

V.1.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica
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V.1.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.1.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.1.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.1.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2 – Vigência a partir de 1º de junho de 2017

V.2.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.2.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.2.2 – Carga horária: 40 horas
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* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.2.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

27.6.2015.

V.2.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.2.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação

V.2.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica
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V.2.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.2.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.2.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.2.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3 – Vigência a partir de 1º de julho de 2018

V.3.1 – Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica

Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Professor de Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.2 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica

V.3.2.1 – Carga horária: 24 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 24 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.2.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Especialista em Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.
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V.3.3 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista Educacional

V.3.3.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.3.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.4 – Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional (com função de

inspeção escolar)

Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista Educacional, com função de

inspeção escolar, carga horária 40 horas, foi publicada no  Diário do Legislativo, de

27.6.2015.

V.3.5 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica

V.3.5.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.5.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Analista de Educação Básica, carga

horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.6 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação

V.3.6.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 30

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.6.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Técnico da Educação, carga horária 40

horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.7 – Tabelas  de Vencimento da Carreira de Assistente  Técnico de Educação

Básica

V.3.7.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.
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V.3.7.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.8 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação

V.3.8.1 – Carga horária: 30 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.8.2 – Carga horária: 40 horas

* – A Tabela de Vencimento da Carreira de Assistente da Educação, carga horária

40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.9 – Tabelas de Vencimento da Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação

Básica

V.3.9.1 – Carga horária: 30 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

V.3.9.2 – Carga horária: 40 horas

*  –  A Tabela  de  Vencimento  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Serviços  de  Educação

Básica, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

ANEXO VI

(a que se referem o parágrafo único do art. 24 e o art. 26 da Lei nº.... , de de de 2015)

“ANEXO VI

(a que se refere o art. 28-A da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de 2004)

VI. 1 – Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Diretor de

Escola

* – A Tabela de Vencimento do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

VI. 2 – Tabela de vencimento do cargo de provimento em comissão de Secretário

de Escola

* – A Tabela de Vencimento do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de

Escola foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.
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ANEXO VII

(a que se refere o parágrafo único do art. 27 da Lei nº , de de de 2015)

“ANEXO V

(a que se referem os incisos II e III do art. 29 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004)

V.1. Gratificação de Função de Coordenador de Escola

* – A Gratificação de Função de Coordenador de Escola foi publicada no Diário do

Legislativo, de 27.6.2015.

V.2. Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon

* – A Gratificação de Função de Coordenador de Posto de Educação Continuada –

Pecon foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.6.2015.

ANEXO VIII

(a que se referem o parágrafo único do art. 34 e o art. 36 da Lei n° , de de de 2015)

“ANEXO VII

(a que se refere o art. 12-A da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010)

TABELA DE SUBSÍDIO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE

DIRETOR DE ESCOLA DO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR

* – A Tabela de Subsídio  do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor  de

Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar foi publicada no Diário do Legislativo,

de 27.6.2015.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.659/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.659/2015, de autoria do governador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal

de Justiça do Estado de Minas Gerais,  do Fundo Especial  do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais,

foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 4.

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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.659/2015

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Tribunal de Justiça, do Fundo Especial do Poder Judiciário e do Tribunal de Justiça

Militar.

Art.  1º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais – TJMG –, até o limite de R$192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões

de reais), para atender a despesas de Pessoal e Encargos Sociais.

Art. 2º – Para atender ao disposto no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes:

I – do remanejamento de dotação orçamentária própria de Recursos Ordinários, do

grupo de Pessoal e Encargos Sociais, no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de

reais);

II – do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – do TJMG, até o valor de

R$187.000.000,00 (cento e oitenta e sete milhões de reais).

Art.  3º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal  do Estado em favor  do  Fundo Especial  do  Poder  Judiciário  do

Estado de Minas Gerais, até o limite de R$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de

reais), para atender a Outras Despesas Correntes.

Art. 4º – Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes:

I – do saldo financeiro da receita própria de Recursos Diretamente Arrecadados, no

valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

II – do saldo financeiro da receita própria de Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais,

no valor de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).

Art.  5º  –  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais, até o limite de R$791.000,00 (setecentos e noventa e um mil reais),

para atender a Outras Despesas Correntes.



1998
____________________________________________________________________________

Art. 6º – Para atender ao disposto no art. 5º, serão utilizados recursos provenientes

do  remanejamento  de  dotação  orçamentária  própria  de  Recursos  Ordinários,  do

grupo  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  no  valor  de  R$791.000,00  (setecentos  e

noventa e um mil reais).

Art. 7º – A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio

de 2000.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Fábio Cherem, relator – Rogério Correia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.660/2015, de autoria do governador do Estado, que altera a

Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo

determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, foi aprovado

no 2º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.660/2015

Altera a Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a contratação por

tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O inciso III do § 1º do art. 4º da  Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º – (…)

§ 1º – (…)
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III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano nas áreas de saúde e

educação, por até cinco anos na área de defesa social e por até três anos nas áreas

de segurança pública, vigilância e meio ambiente;”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de junho de 2015.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Gilberto Abramo, presidente – Fábio Cherem, relator – Rogério Correia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 250/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, o deputado Gil Pereira requer ao presidente da

Assembleia Legislativa a inserção nos anais desta Casa do artigo  Belezas entre o

Ribeirão Pandeiros e o Rio Peruaçu, da antropóloga Gilda de Castro, publicado no

jornal O Tempo de 28/2/2015, referente à luta pela preservação dos tesouros do Rio

São Francisco.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 14/3/2015 e encaminhado

a este órgão colegiado para  receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “b”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo integrar ao arquivo histórico desta Casa o

artigo Belezas entre o Ribeirão Pandeiros e o Rio Peruaçu, da antropóloga Gilda de

Castro.  Publicado no jornal  O Tempo de 28/2/2015,  o texto se refere à luta  pela

preservação dos tesouros do Rio São Francisco.

A antropóloga foi convidada a participar de projeto que visa desbravar e expor as

belezas  naturais,  o  modus  vivendi  dos  ribeirinhos  e  os  registros  arqueológicos

existentes entre o Ribeirão Pandeiros e o Rio Peruaçu. O território faz parte da região

dos  Gerais,  imortalizada  por  Guimarães  Rosa  em  obras  como  Grande  Sertão:

Veredas,  Sagarana  e  Manuelzão  e  Miguilim.  Pode-se  dizer  que  a  diversidade

ambiental da região, que abriga espécies endêmicas da fauna e flora do cerrado,

convive  com  a  riqueza  cultural  dos  povos  tradicionais  sertanejos,  ribeirinhos  e

vazanteiros.
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O projeto culminará com a publicação de um livro que vai  abordar  aspectos da

cultura e da paisagem natural da região ribeirinha do Norte de Minas Gerais, mais

especificamente do já citado trecho compreendido entre o Ribeirão Pandeiros e o Rio

Peruaçu, afluentes do Rio São Francisco. A obra será composta por 350 imagens e

texto que abordarão as belezas naturais, o modo de vida dos ribeirinhos, bem como

os registros arqueológicos da região. De acordo com a autora, “o livro despertará,

certamente, interesse de turistas que apreciam ambientes com dados relevantes em

geologia, arqueologia, botânica, zoologia e geografia”.

Gilda de Castro é mestre em antropologia pela Universidade de Brasília e doutora

em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.

Além do importante trabalho que vem desenvolvendo na valorização e na busca da

preservação do Ribeirão Pandeiros e do Rio Peruaçu, a antropóloga é reconhecida

em sua área de atuação, tendo, inclusive, recebido a honraria Medalha dos Gerais –

Matias  Cardoso  e  Maria  da  Cruz,  concedida  àqueles  que  contribuíram  para  o

desenvolvimento cultural, econômico e social do norte do Estado.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  matéria  em  exame é  respaldada pelo  art.  62,  III,  da

Constituição Estadual,  que faculta a esta Casa dispor privativamente sobre o seu

próprio  funcionamento,  e  pelos  arts.  79,  VIII,  “b”,  233,  XIII,  e  234 do  Regimento

Interno, que estabelecem a prerrogativa parlamentar de se inserirem documentos e

pronunciamentos não oficiais considerados especialmente relevantes para o Estado

nos anais desta Casa. Portanto, a proposição em tela ostenta lastro constitucional e

regimental.

No que tange ao mérito, o reconhecimento de Gilda de Castro por seus pares e

pelo Estado de Minas Gerais e o profícuo trabalho desenvolvido por ela ao longo dos

anos validam a iniciativa do autor da proposição em tela.

Assim, manifestamo-nos favoravelmente à proposição em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 250/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., presidente e relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2015

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 23/3/2015

Às 20h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Arnaldo  Silva,  Felipe  Attiê,  Rogério  Correia  e  Thiago  Cota,

membros  da  Comissão de  Fiscalização Financeira  e  Orçamentária;  as  deputadas

Cristina Corrêa e Marília Campos e os deputados Agostinho Patrus Filho, Antônio

Jorge, Bosco, Cássio Soares, Celinho do Sinttrocel, Cristiano Silveira, Douglas Melo,

Doutor Jean Freire, Durval Ângelo, Emidinho Madeira, João Alberto, Leonídio Bouças,

Paulo  Lamac,  Roberto  Andrade  e  Wander  Borges,  membros  da  Comissão  de

Membros das Comissões Permanentes – § 1º  do Art.  204 do Regimento  Interno.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no turno único, do Projeto de Lei nº 5.497/2014 com as Emendas nºs 1 a

8, 14 a 20, 38 a 40, 42 a 48, 51 a 87, 89, 91 a 112, 118 a 127, 136 a 150, 153 a 173,

176 a 210, 212, 215 a 228, 234, 244 a 258, 266 a 320, 322 a 383, 385 a 388, 390,

391, 403 a 405, 410, 411, 416 a 426, 468 a 471, apresentadas por parlamentares;

com  as  Emendas  nºs  427  a  463,  465  e  466,  apresentadas  pela  Comissão  de

Participação  Popular;  com  a  Emenda  nº  214,  apresentada  pela  Comissão

Extraordinária  das  Águas;  com  a  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  213  e  com  as

Emendas  nºs  478  a  562,  apresentadas  ao  final  do  parecer;  e  pela  rejeição  das

Emendas nºs 9 a 13, 21 a 37, 41, 49, 50, 88, 90, 113 a 117, 128 a 135, 151, 152, 174,
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175, 211, 229 a 233, 235 a 243, 259 a 265, 321, 384, 389, 392 a 402, 406 a 409, 412

a 415, 467, 472 a 477 (relator: deputado Tiago Ulisses). Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Thiago Cota – Rogério Correia –

Tito Torres – Celise Laviola – Sargento Rodrigues – Roberto Andrade.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 9/6/2015

Às 15h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Bonifácio Mourão, Elismar Prado e João Leite (substituindo o deputado Tito Torres,

por indicação da liderança do BVC),  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 Bonifácio Mourão, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do

Legislativo em 28/5/15: ofício do Sr. Marco Antônio de Rezende Teixeira, secretário de

Estado  da  Casa  Civil,  prestando  informações  sobre  o  Ruerimento  nº  412/2015.

Comunica  também  o  recebimento  e-mail da  Sra.  Márcia  Magalhães,  solicitando

informações sobre a falta de pagamento das Bolsas Caade/Loteria.  Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 1º turno, do Projeto de Lei  nº

655/2015 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: deputado Duarte Bechir). 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
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aprovados os requerimentos nºs 1.894 e 1.895/2015, do deputado Duarte Bechir. É

recebido e aprovado na reunião o seguinte requerimento:

nº 2.118/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja ouvido o Sr. Mário

de Assis, presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas

Públicas de Minas Gerais,  na 12ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº 2.119/2015, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja encaminhado ao

Departamento  de  Estradas  e  Rodagens  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  pedido  de

providências para que se verifique se os banheiros de uso público dos pontos de

parada  de  ônibus  intermunicipais  localizados  no  Estado  estão  adaptados  para  o

acesso de pessoas com deficiência, conforme prevê a Lei º 17.785, de 2008, e o

Decreto Estadual nº 44.603, de 2007;

nº 2.120/2015,  do deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado à

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT – pedido de providências para

que se verifique se os banheiros de uso público dos pontos de parada de ônibus

interestaduais localizados no Estado estão adaptados para o acesso de pessoas com

deficiência, conforme prevê a Lei º 17.785, de 2008 e o Decreto Estadual nº 44.603,

de 2007;

nº 2.121/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

para debater os reflexos do funcionamento das entidades do terceiro setor após a

vigência da Lei Federal nº 13.019, de 2014, que dispõe sobre o Marco Regulatório

das Organizações da Sociedade Civil.

A presidência interrompe os trabalhos ordinários da comissão para ouvir o Sr. Mário

de Assis, presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas

Públicas  de  Minas  Gerais,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Duarte  Bechir,  presidente  –  Bonifácio  Mourão  –  Antônio  Carlos  Arantes  –  Tito

Torres.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 10/6/2015

Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Arlen Santiago,

Carlos Pimenta, Doutor Jean Freire, Glaycon Franco e Ricardo Faria, membros da

supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Antônio Jorge. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do art. 120, III, do Regimento

Interno,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater o projeto de

resgate das colônias de portadores de hanseníase nas áreas social e de assistência,

elaborado pela  Sra.  Mônica  Fernandes  Abreu,  a  apreciar  a  matéria  constante  na

pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, comunica o recebimento

da seguinte  correspondência:  em 2/6/2015,  edição do jornal  Metro de  20/3/2015,

contendo a prestação de contas do Instituto Mário Penna, entregue pelo diretor Sr.

Carlos Eduardo; em 3/6/2015, ofício da Sra. Maria Carolina Doretto, presidente da

Federação Brasileira de Epilepsia, agradecendo à comissão a iniciativa do debate

sobre a distribuição de medicamentos de alto custo pelo Estado e informando que as

farmácias  de  Minas  não conseguem  fornecer  o  medicamento  Clobazan  porque o

laboratório Sanofi/Aventis é o único fornecedor e não responde ao processo licitatório;

em 3/6/2015, carta do Sr. João Jorge Magalhães, denunciando imperícia por parte de

médicos que atenderam sua filha e pedindo ajuda para apuração da responsabilidade

dos envolvidos no caso; em 8/6/2015,  e-mail da Sra. Aline Pollyanna, moradora de

Esmeraldas, informando que o Bairro Floresta Encantada necessita urgentemente de

postos de saúde.  Comunica  também o recebimento de  ofício  do Sr.  José Afonso

Bicalho Beltrão da Silva, secretário de Estado de Fazenda, publicado no  Diário do

Legislativo em 4/6/2015. O presidente acusa o recebimento dos Projetos de Lei nºs

908 e 941/2015, ambos em turno único, dos quais designou como relator o deputado

Doutor Jean Freire. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para
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ouvir as Sras. Mônica Fernandes Abreu, professora e ativista de direitos humanos, e

Maria Lúcia Barcelos, diretora do Sind-Saúde; e os Srs. Carlos Augusto dos Passos

Martins,  diretor  da  Asthemg,  e  José  Eduardo  da  Silva,  aposentado  da  Fundação

Hospitalar  do Estado de Minas  Gerais  –  Fhemig  –,  que são convidados a  tomar

assento à mesa. O presidente, deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A presidência retoma os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 203/2015, no 1º turno,

deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental  pelo relator

(deputado Ricardo Faria,  em virtude de redistribuição).  Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes

requerimentos: nº 122, 125, 1.926, 1.927, 1.930, 1.931, 1.937 a 1.939, 1.943, 1.946,

1.948,  1.951,  1.954,  1.958,  1.959,  1.961,  1.963,  1.964,  1.994  a  2.008,  2.099  e

2.100/2015.  É  dado  por  prejudicado,  nos  termos do  art.  120,  XII  c/c  173,  III,  do

Regimento Interno, o Requerimento nº 2.157/2015, da deputada Cristina Corrêa, em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  em  Santa  Luzia  para  debater  as

questões relacionadas à saúde pública do município. São recebidos pela presidência,

para posterior apreciação, os seguintes requerimentos:

nº 2.148/2015, dos deputados Glaycon Franco e Antônio Jorge, em que solicitam

seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Combate ao Uso do Crack e

Outras Drogas para debater o aumento do consumo frequente de álcool e outras

drogas e seu impacto na sociedade;

nº 2.149/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja encaminhado ao

Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais pedido de providências para que

disponibilize o banco de dados dos médicos cadastrados na entidade para envio de

notícias e andamento dos trabalhos da comissão;

nº 2.150/2015, do deputado Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência
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pública da Comissão de Saúde em Januária, para debater as dificuldades relativas ao

atendimento hospitalar de urgência e emergência no município;

nº 2.154/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a  utilização  do

helicóptero  EC 145,  adquirido  para  atender  ao  serviço  de  atendimento  móvel  de

urgência,  esclarecendo  especialmente  sobre:  o  planejamento  das  operações  do

Serviço Aeromédico Avançado de Vida – Saav – do governo de Minas Gerais, com

ênfase  no  transporte  hospitalar,  inter-hospitalar  e  atendimento  primário;  o

planejamento de expansão do Saav no que diz respeito à aquisição de aeronaves

para atendimento às demais redes de urgência e emergência das regiões do Estado;

e o número de atendimentos realizados no último trimestre com detalhamento por

aeronave;

nº 2.155/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  o  cronograma  de

nomeações dos candidatos aprovados dentro do número de vagas e excedentes no

Concurso Público Edital SES/MG nº 2/2014, nos cargos de especialista em políticas

públicas  e  gestão  em  saúde  e  técnico  em  gestão  de  saúde,  em  substituição  à

totalidade  dos  funcionários  contratados  por  contrato  administrativo  temporário  e

precário;

nº 2.156/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja encaminhado ao

secretário de Estado de Saúde pedido de informações, relacionando-se os municípios

classificados nas fases 2, 3 e 4 do Plano de Contingência aprovado pela Deliberação

CIB-SUS/MG nº 1.974, de 28 de outubro de 2014, bem como se foram executadas

todas  as  ações  estabelecidas  nos  eixos  de  atuação de  vigilância  epidemiológica,

controle  de  vetores,  assistência  ao  paciente,  comunicação  social  e  gestão,

regulamentadas pelo referido plano de contingência;

nº 2.158/2015, dos deputados Arlen Santiago, Glaycon Franco e Ricardo Faria, em

que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências

para que seja elaborada uma política pública para as pessoas com hanseníase, com

base no projeto elaborado pela Sra. Mônica Fernandes Abreu e pela Comissão de

Direitos Humanos desta Casa.
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Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Carlos Pimenta, presidente – Glaycon Franco – Doutor Jean Freire.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

16/6/2015

Às 11h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Anselmo José

Domingos,  Fábio  Avelar  Oliveira  e  Geraldo  Pimenta,  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 Geraldo Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  2.235/2015,  do  deputado

Geraldo Pimenta, em que solicita seja realizada audiência pública desta comissão

com a finalidade de debater a prática do futebol amador na Região Metropolitana de

Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Anselmo José Domingos, presidente – Geraldo Pimenta – Fábio Avelar Oliveira.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 16/6/2015

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Felipe  Attiê,  Fábio  Avelar  Oliveira  e  Roberto  Andrade,  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio

Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
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do deputado Felipe Attiê, dispensa a leitura da ata da reunião 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), que compreende a discussão e a votação

de  proposições  da  comissão.  São  recebidos  pelo  presidente  e  aprovados  os

seguintes requerimentos:

nº 2.236/2015, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, no

Município de Sacramento, para debater o fomento ao turismo regional, especialmente

o turismo náutico e religioso da região do Alto Paranaíba;

nº 2.237/2015, do deputado Antônio Jorge, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, no Município

de Juiz de Fora, para discutir a situação do Centro de Convenções.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Antônio Carlos Arantes, presidente – Felipe Attiê – Fábio Avelar Oliveira.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

17/6/2015

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues e João Leite, membros da supracitada comissão. Está presente, também,

o deputado Gilberto Abramo. Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado

Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão

presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater o sistema de

revista íntima de visitantes em estabelecimentos penais do Estado de Minas Gerais.

O presidente passa a direção dos trabalhos ao deputado João Leite. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as Sras. Nivia Mônica da

Silva,  promotora  de  justiça  e  coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos;  Cirlene  Lima  Ferreira,
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presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos – Conedh; Maria

Alves  de  Souza,  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  –  Ceas;

Maria de Lourdes de Oliveira Silva, coordenadora estadual da Pastoral Carcerária de

Minas Gerais; Maria Tereza dos Santos, presidente do Grupo de Amigos e Familiares

de  Pessoas  em  Privação  de  Liberdade;  Ermelinda  de  Fátima  Ireno  de  Melo,

superintendente  do  Consórcio  Mulheres  das  Gerais  e  coordenadora  da  Rede

Estadual  de  Enfrentamento  de  Violência  contra  a  Mulher;  Andréa Abritta  Garzon,

defensora pública; e os Srs. Alexandre Victor de Carvalho, presidente do Conselho de

Criminologia e Política Criminal;  Haroldo Caetano da Silva, promotor de justiça do

Estado de Goiás; Antônio de Pádova Marchi Júnior, subsecretário de Administração

Prisional da Secretaria de Estado de Defesa Social; Carlos Frederico Braga da Silva,

juiz de direito, representando a Associação dos Magistrados Mineiros – Amagis; Paulo

César  Malvezzi  Filho,  assessor  jurídico  da  Pastoral  Carcerária  Nacional,

representando  o  Pe.  Valdir  João  da  Silveira,  coordenador  da  Pastoral  Carcerária

Nacional  –  São  Paulo;  Fernando  Camargos,  coordenador  criminal  da  defensoria

pública;  Marcelo  Costa,  ouvidor  do  Sistema Penitenciário,  que  são  convidados  a

tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Gilberto

Abramo, 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.  A

matéria constante na pauta deixa de ser apreciada por falta de quórum. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Celise Laviola.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 17/6/2015

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Fabiano Tolentino,

Emidinho Madeira, Nozinho e Rogério Correia, membros da supracitada comissão.
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Está  presente,  também,  o  deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Fabiano Tolentino, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Nozinho, dispensa a leitura da ata

da reunião 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

situação da cadeia produtiva do leite no Estado e a discutir e a votar proposições da

comissão. A seguir, comunica o recebimento de de ofício da Câmara Municipal de

Nova União  solicitando que  se  finalize  o  projeto  de  asfaltamento  já  iniciado pela

prefeitura local da estrada que liga Nova União ao Barracão dos Produtores (Apranu),

na  Comunidade  do  Carmo.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados entre

parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  1.178/2015,  em  turno  único  (deputado  Emidinho

Madeira); 1.101/2015, em turno único (deputado Inácio Franco); 1.187/2015, em turno

único  (deputado  Nozinho).  A  presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. Gilberto Rodrigues Coelho, médico veterinário e assessor

do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, representando o diretor-geral; Eduardo de

Carvalho  Pena,  presidente  da  Comissão  de  Leite  da  Federação  da  Agricultura  e

Pecuária do Estado de Minas Gerais – Faemg –, representando o presidente; Luiz

Carlos  Rodrigues,  diretor  da  Associação Brasileira dos  Criadores de  Girolando,  e

Bruno de Barros, gerente de projetos, representando o presidente; José Henrique

Faria Jacarini, representante da Associação dos Criadores de Gado Jérsey do Brasil

– São Paulo (SP) e secretário municipal de Agricultura de Itajubá, representando o

presidente;  Celso  Costa  Moreira,  diretor  executivo  do  Sindicato  da  Indústria  de

Laticínios  e  Produtos  Derivados  no  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o

presidente; Ricardo Fabrício de Almeida Cruz, representante técnico de vendas da

Dom Agrosciences;  Guilherme Gonçalves Teixeira,  assessor  de Meio Ambiente da

Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais,

representando  o  presidente,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

presidente,  como coautor  do  requerimento,  tece  suas  considerações  iniciais.  Em

seguida, passa a palavra aos deputados Emidinho Madeira, Nozinho, Inácio Franco, e

Rogério Correia coautores do requerimento que deu origem ao debate, para suas
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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 da (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da comissão.

São  recebidos  pela  presidência,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes

requerimentos:

nº  2.273/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Emidinho  Madeira,  Nozinho,

Inácio  Franco  e  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao

Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências para que

seja  acrescido  às  estratégias  de  erradicação  da  tuberculose  e  brucelose  na

equinocultura brasileira um mecanismo de indenização do produtor de pequeno porte

quando do sacrifício de matrizes positivas;

nº  2.277/2015,  do  deputado  Emidinho  Madeira,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  no

Município de Carmo do Rio Claro, para discutir  o melhoramento genético do gado

leiteiro de corte, principalmente ao agricultor  familiar  do Sul  e Sudoeste de Minas

Gerais;

nº 2.278/2015, do deputado Emidinho Madeira, em que solicita seja realizada visita

da  Comissão  de  Politica  Agropecuária  e  Agroindustrial  à  ministra  da  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, para apresentar e encaminhar as demandas da produção

do leite em Minas Gerais, principalmente com relação à importação de leite no país

que  vem  prejudicando  os  produtores  rurais  em  nosso  estado,  sobretudo  os

agricultores familiares;

nº 2.279/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Nozinho, Inácio Franco, Emidinho

Madeira e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências recomendando a

adoção pelo  governo  federal  de  medidas  para  coibir  a  importação do  leite  pelos

laticínios nacionais, além de cotas internacionais definidas;

nº 2.280/2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Nozinho,

em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de
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providências  para  que  seja  autorizado  o  uso  dos  créditos  tributários  da  cadeia

produtiva do leite para o abatimento de eventuais dívidas dos agentes produtivos do

setor com o poder público estadual;

nº  2.283/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino  e  Emidinho  Madeira,  em  que

solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  que  seja  promovida  a

revisão  dos  critérios  de  licenciamento  ambiental  de  indústrias  de  laticínios  de

pequeno porte, de forma a simplificar o acesso à regularidade ambiental, por meio do

enquadramento da planta industrial,  em função do processamento diário e não da

capacidade de estocagem de leite.

nº  2.285/2015,  dos  deputados  Roberto  Andrade,  Antônio  Carlos  Arantes,  Carlos

Pimenta,  Fabiano  Tolentino  e  Wander  Borges,  em  que  solicitam  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater

a regularização fundiária no Estado;

nº  2.286/2015,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Empresa de Assistência  Técnica  e  Extensão Rural  do  Estado  de

Minas Gerais pedido de providências  para que faça constar  no edital  do próximo

concurso da empresa vagas para o cargo de técnico em agroecologia;

nº 2.287/2015, do deputado João Alberto, em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial para debater o papel

da  Fundação de  Amparo  à Pesquisa  do  Estado de Minas  Gerais  no  fomento  da

pesquisa agropecuária em Minas Gerais e sua contribuição na integração das ações

à pesquisa e à inovação científica;

nº  2.290/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino  e  Emidinho  Madeira,  em  que

solicitam  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que seja criado um grupo

de  trabalho  que  estude  medidas  de  estímulo  à  suinocultura  concernentes  ao

estabelecimento de condicionantes ambientais mais condizentes com a realidade dos

produtores rurais no processo de licenciamento ambiental, inclusive com relação ao

decurso de prazo;

nº  2.293/2015,  dos  deputados  Fabiano  Tolentino,  Emidinho  Madeira,  Nozinho,
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Antônio  Carlos  Arantes  e  Inácio  Franco,  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao

diretor-geral do Ima pedido de providências para que seja realizado estudo técnico

para avaliar a necessidade de manutenção da vacinação contra a febre aftosa em

Minas Gerais e subsidiar  a demanda setorial  para declaração do território  mineiro

como livre de febre aftosa sem vacinação, status hoje ostentado no Brasil apenas

pelo Estado de Santa Catarina;

nº 2.294/2015, dos deputados Fabiano Tolentino, Emidinho Madeira, Antônio Carlos

Arantes, Inácio Franco e Nozinho, em que solicitam seja encaminhado ao Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pedido de providências para que seja dada

especial atenção à necessidade de desregulamentação e simplificação das normas

de inspeção sanitária de leite no Brasil, ressalvados os aspectos que de fato prezem

pela manutenção da qualidade do leite produzido e processado no País.

Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2015.

Fabiano Tolentino, presidente – Emidinho Madeira – Nozinho.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 35/2015, EM

18/6/2015

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Bosco (substituindo o deputado Durval Ângelo, por indicação da liderança do BMM) e

Glaycon Franco (substituindo o deputado Agostinho Patrus Filho, por indicação da

liderança do BCM), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e a suspende por

alguns  minutos.  A  presidência  retoma  os  trabalhos  da  reunião.  Registram-se  a

presença dos deputados Durval Ângelo, João Leite e Sargento Rodrigues e a saída

do  deputado  Bosco.  O  presidente,  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 matéria constante na pauta e
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a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento da

Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015, no 2º turno, da qual designou como

relator o deputado Durval Ângelo. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 35/2015 na forma

do vencido em 1º turno (relator: deputado Durval Ângelo). Registra-se a presença do

deputado Felipe Attiê.  Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Vanderlei Miranda, presidente – Durval Ângelo – Sargento Rodrigues – João Leite –

Agostinho Patrus Filho.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

18ª LEGISLATURA, EM 18/6/2015

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Wander Borges,

Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu  Ribeiro  (substituindo  o  deputado  Fred  Costa,  por

indicação  da  liderança  do  BCMG),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Wander Borges, declara aberta a reunião,

dá a ata por aprovada e a subscreve e solicita aos membros da comissão presentes

que  a  subscrevam.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  a

implantação  estratégica  do  Distrito  Industrial  de  Cambuí,  tendo  em  vista  o

desenvolvimento socioeconômico da região e a localização privilegiada do município

para a instalação de indústrias, e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir,

comunica o recebimento de ofício do Sr. Dirceu Marques Dias, prefeito municipal de

Cambuí,  que  justifica  sua  ausência  nesta  reunião.  A presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Vanessa Marques Eiras, chefe do

Departamento de Indústria  e Comércio da Prefeitura de Cambuí,  representando o

prefeito  municipal;  e  Ione  do  Carmo  Dias,  vereadora  da  Câmara  Municipal  de

Cambuí; o Cap. PM Oldair Aparecido de Freitas, subcomandante do 59º Batalhão da

Polícia Militar, representando o comandante; e os Srs. Luiz Moneto Vicentia Junior,
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gerente de Serviços Comerciais da Energisa, representando o diretor-presidente; Luiz

Augusto Finamos de Morais e Olímpio Cláudio de Brito, respectivamente, presidente

e vereador da Câmara Municipal de Cambuí; João Bosco de Santana, delegado fiscal

da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais; Renato Mendes Wisniewski,

delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, 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 3ª

Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e  a votação de

proposições da comissão. São recebidos pelo presidente e aprovados, cada um por

sua vez, os seguintes requerimentos:

nº  2.309/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social

pedido de providências para reformar e ampliar a delegacia do Município de Cambuí;

nº  2.310/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro, em que solicitam seja realizada visita da Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização ao secretário de Estado de Fazenda e ao presidente do Instituto de

Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais para debater a situação das indústrias

situadas no Sul do Estado, considerando as medidas tributárias implementadas pelo

Estado de São Paulo, que têm reduzido a competitividade da produção da região;

nº  2.311/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Trabalho e

Desenvolvimento Social pedido de providências para a oferta de cursos técnicos no

Município de Cambuí e região;

nº  2.312/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro, em que solicitam seja encaminhado à Fiemg, ao Sesc e ao Senai pedido de

providências para a oferta de cursos técnicos no Município de Cambuí e região;

nº  2.320/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social
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e à Polícia Civil pedido de providências para o aumento do efetivo da Polícia Civil da

Comarca de Cambuí; a resolução das dificuldades do Município de Córrego do Bom

Jesus no que se refere ao emplacamento de veículos; e a destinação de viatura para

a Polícia Civil na Comarca de Cambuí;

nº  2.321/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro,  em que solicitam seja encaminhado ao governador  do  Estado pedido de

providências para regulamentar a Lei nº 20.619, de 2013, que cria o Polo de Incentivo

à Cultura do Morango;

nº  2.322/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro,  em que solicitam seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado de  Fazenda

pedido  de  providências  para  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  às

empresas localizadas no Município de Cambuí e região;

nº  2.323/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão

pedido de providências para a instalação de Unidade de Atendimento Integrado – UAI

– no Município de Cambuí;

nº  2.324/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro, em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria

de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  e  ao  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem pedido de providências para a conclusão das obras de ligação rodoviária

nos  trechos  de  Cambuí  e  Gonçalves,  de  Cambuí,  Córrego  do  Bom  Jesus  e

Paraisópolis, e de Bueno Brandão e Senador Amaral;

nº  2.325/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social

e ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para

expandir o efetivo dos Municípios de Cambuí, Paraisópolis, Córrego do Bom Jesus e

Senador Amaral;

nº  2.326/2015,  dos  deputados  Wander  Borges,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Dirceu

Ribeiro, em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social

pedido  de  providências  para  consolidar  e  expandir  a  infraestrutura  dos

estabelecimentos prisionais de Extrema e Pouso Alegre.
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Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Wander Borges, presidente – Dalmo Ribeiro Silva – Rosângela Reis.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM

19/6/2015

Às  9h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Sargento

Rodrigues  e  João  Leite,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado Sargento Rodrigues,  declara  aberta  a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, sendo ela subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a debater o Plano Municipal de Segurança Pública e de Defesa Social do

Município  de  Betim,  bem  como  debater  a  violência  no  município  e  região

metropolitana de Belo Horizonte, a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar pareceres de redação final e proposições da comissão. A seguir, comunica o

recebimento  das  seguintes  correspondências:  ofícios  da  Prefeitura  Municipal  de

Betim, encaminhando o Plano Municipal de Segurança Pública de Betim; e do Sr.

Bernardo  Santana  de  Vasconcelos,  secretário  de  Estado  de  Defesa  Social,

agradecendo  o  convite  para  participar  da  audiência  pública  e  justificando  sua

ausência. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Carlos Frederico Braga, juiz de direito, representando o presidente do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais;  Carlos Frederico Rosignoli  de Lima, defensor

público, representando a defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais; Cel. PM

Roberto  Lemos,  comandante  da  2ª  Região  de  Polícia  Militar,  representando  o

comandante-geral  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Walter  do  Rosário  Souza

Felizberto, delegado geral de Polícia Civil, chefe do 2º Departamento de Contagem,

representando o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Gilberto Marques

de Sá, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MG – da Subseção de

Betim,  representando o  presidente da Ordem dos Advogados do Brasil  da  Seção
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Minas Gerais – OAB/MG; Carlaile de Jesus Pedrosa, prefeito de Betim; Luis Flávio

Sapori,  secretário  de  Segurança  Pública  de  Betim,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa.  A presidência, na condição de coautor  do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Em seguida, concede a palavra

ao deputado João Leite, coautor do requerimento, 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),  que compreende a discussão e  a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A presidência informa

que o Projeto de Lei nº 1.254/2015, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

apreciação  em  reunião  anterior.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Sargento Rodrigues, presidente – João Leite – Cabo Júlio.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 19/6/2015

Às 11h1min,  comparecem na Sala  das  Comissões os  deputados  Tiago Ulisses,

Vanderlei  Miranda,  Thiago  Cota,  Durval  Ângelo  (substituindo  o  deputado  Arnaldo

Silva, por indicação da liderança do BMM) e Gustavo Corrêa (substituindo o deputado

Tito Torres, por indicação da liderança do BVC), membros da supracitada comissão.

Está  presente,  também,  o  deputado  Léo  Portela.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Tiago Ulisses, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a votação,

é aprovado o parecer pela rejeição, no 1º turno, da Emenda nº 3, apresentada ao
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Projeto de Lei nº 1.266/2015 (relator: deputado Tiago Ulisses), registrando-se o voto

contrário do deputado Gustavo Corrêa. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  2.244/2015.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a reunião extraordinária em 22/6/2015,  às  16h30min,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda – Thiago Cota – Gustavo Corrêa –

Sargento Rodrigues – Celise Laviola – Rogério Correia.

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES

PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA, EM 22/6/2015

Às 17h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados  Tiago  Ulisses,  Vanderlei  Miranda,  Rogério  Correia,  Thiago  Cota,  Tito

Torres  e  Gustavo  Corrêa  (substituindo  o  deputado  Felipe  Attiê,  por  indicação  da

liderança  do  BMM),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária;  os deputados Roberto Andrade e Sargento Rodrigues, membros da

Comissão de Membros das Comissões Permanentes – § 1º do Art. 204 do Regimento

Interno. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara

aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende a  discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. O presidente determina a distribuição em avulso do parecer

que conclui pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.659/2015 com a

Emenda nº 4 e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 3, do qual é o relator. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros  da  comissão  para  a  reunião  conjunta  em  23/6/2015,  às  10h45min.,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Rogério Correia – Tito Torres – Thiago Cota – Anselmo

José Domingos.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª

LEGISLATURA, EM 22/6/2015

Às 16h30min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Celise Laviola e os

deputados Tiago Ulisses, Vanderlei Miranda, Rogério Correia, Thiago Cota, Sargento

Rodrigues  e  Gustavo  Corrêa  (substituindo  estes,  respectivamente,  os  deputados

Felipe Attiê e Tito Torres, ambos por indicação da liderança do BVC), membros da

supracitada  comissão.  Havendo número  regimental,  o  presidente,  deputado  Tiago

Ulisses, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário.  Os Projetos de Lei nºs 1.266 e 1.254/2015 são

retirados da pauta por determinação do presidente, por não cumprirem pressupostos

regimentais.  Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez,  os

seguintes pareceres: pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 557/2015

na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação

Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: deputado Vanderlei Miranda); e 999/2015 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Rogério Correia). Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei  Miranda – Thiago Cota – Tito Torres – Gil

Pereira.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 156/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de

supermercados, açougues e estabelecimentos congêneres manterem e exibirem ao

consumidor  relação  atualizada  de  seus  fornecedores  de  carne  nos  casos  que

especifica.

Publicada no  Diário do Legislativo de 5/3/2015, a proposição foi encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição em sua forma original.

A Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  também  opinou  pela

aprovação do projeto em sua forma original.

Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer, em obediência ao art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo determina que os estabelecimentos comerciais de venda

de carnes situados no Estado ficarão obrigados a manter relação atualizada dos seus

fornecedores  de  carne  comercializada  a  granel  ou  em  embalagem  do  próprio

estabelecimento.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional à normal tramitação da proposição, uma vez que a proposta em análise

visa  garantir  ampla  informação  ao  consumidor,  o  que,  aliás,  é  um  dos  princípios

basilares do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A comissão acrescentou que

estabelecimento registrado ou relacionado no Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA

–, nos termos do Decreto Estadual nº 38.691, de 10 de março de 1997, já é obrigado

a apresentar ao Instituto a relação de seus fornecedores de matéria-prima de origem

animal, acompanhada dos respectivos atestados sanitários dos rebanhos.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em sua análise quanto ao
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mérito,  esclareceu que o projeto  está  em consonância  com as necessidades dos

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus

interesses  econômicos,  a  melhoria  da  sua  qualidade  de  via,  bem  como  com  a

transparência e harmonia das relações de consumo, nos termos da Política Nacional

das Relações de Consumo. Acrescentou que os dispositivos do projeto, somados à

necessidade  de  transparência,  requerem  a  atuação  do  Estado,  garantindo  ao

consumidor o direito de ser informado acerca da origem do produto que adquire em

estabelecimentos comerciais de venda de carne.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário,  não há impedimento à aprovação da

matéria, porquanto o projeto não gera despesas para o erário e não fere a Lei de

Responsabilidade Fiscal. Além disso, este relator entende que as medidas propostas

pela proposição em tela são carregadas de relevante significado social e, por essas

razões, o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 156/2015, no

1º turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Felipe Attiê – Durval Ângelo

– Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.254/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 1.254/2015 “dispõe

sobre a integração dos órgãos de defesa social  do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública

emitiu  parecer  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  original  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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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  nº  1.254/2015 pretende dispor  sobre a integração dos órgãos

estaduais de defesa social. Para tanto, traça as diretrizes que a Política Estadual de

Segurança Pública deverá adotar; estabelece a possibilidade de oferta de curso de

formação inicial  conjunta para o ingresso nas carreiras da Polícia Civil,  da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, cuja regulamentação caberá à Secretaria de

Estado de Defesa Social; estabelece critérios técnicos para fixação dos agentes de

segurança pública  do  Estado nos municípios;  impõe o dever  de apresentação de

Plano Diretor de Fixação do Efetivo – PDFE –, com periodicidade de 4 anos, e aponta

critérios a serem observados na elaboração do plano.

Segundo  justificação  do  autor,  a  proposição  foi  elaborada  tendo  como  eixo  "a

necessidade de serem estabelecidos elementos norteadores da política de segurança

pública".

No  decorrer  da  tramitação,  o  projeto  em  análise  recebeu  o  Substitutivo  nº  1,

apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  eliminou  possíveis

questionamentos jurídicos sobre a proposta.

A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, rejeitou o substitutivo da Comissão

de Constituição e Justiça,  aprovando o projeto em sua forma original.  Entretanto,

como a comissão manteve os vícios de inconstitucionalidade presentes na proposição

original, torna-se inviável seguir tal posicionamento.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira da proposição,  destaca-se que as medidas

nela  propostas  não  geram  despesa  para  o  erário.  Trata-se  tão  somente  do

estabelecimento de diretrizes para a Política de Segurança Pública do Estado, de

forma a promover a cooperação entre as instituições estaduais de defesa social e a

parceria  permanente  entre  a  população  e  as  polícias  nas  ações  de  prevenção  e

combate  à  violência,  motivo  pelo  qual  entendemos que a matéria deve prosperar

nesta Casa.

Com o intuito de aprimorar a proposição, apresentamos o Substitutivo nº 2, que
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também não traz impacto financeiro para o Estado e, por conseguinte, não implica

violação à Lei de Responsabilidade Fiscal .

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.254/2015 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a cooperação entre órgãos da segurança pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A  Política  Estadual  de  Segurança  Pública  obedecerá  às  seguintes

diretrizes:

I – observância dos princípios e normas do Estado Democrático de Direito;

II – atuação cooperativa das instituições do Sistema de Defesa Social;

III  –  cooperação  dos  órgãos  de  segurança  pública  do  Estado  com  os  órgãos

similares da União e de outras unidades da Federação, para que atuem no combate à

criminalidade, em especial, nas divisas dos estados;

IV – desenvolvimento de políticas de prevenção social da criminalidade;

V  –  transparência  na  gestão  e  nas  informações  sobre  segurança  pública,

observadas as disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e

da Lei n° 13.772, de 11 de dezembro de 2000;

VI – parceria permanente entre a população e as polícias nas ações de prevenção e

combate à violência e de defesa civil;

VII  –  promoção  de  projetos  sociais  voltados  para  a  prevenção  e  o  combate  à

violência;

VIII – desenvolvimento de políticas de prevenção ao pânico e combate a incêndio e

de defesa civil.

Art. 2º – São objetivos da política de que trata esta lei:

I – articular e mobilizar os diferentes níveis de governo e fontes de recursos, de

modo  a  potencializar  a  capacidade  de  investimentos  e  viabilizar  recursos  para  a

política estadual de segurança pública;

II – fortalecer o papel do Estado na gestão da política e dos agentes de segurança

pública;
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III  –  promover  a  cooperação  entre  órgãos  estaduais,  municipais  e  parceiros

privados nas ações de segurança pública no Estado;

IV – ampliar a produtividade dos serviços de segurança pública.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente – Vanderlei Miranda, relator – Rogério Correia – Felipe

Attiê – Durval Ângelo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.864/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “reajusta  as

tabelas de vencimento básico das carreiras que indica e dá outras providências”.

A proposição  foi  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, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo reajustar as tabelas de vencimento básico

das  carreiras  de  Auxiliar  Executivo  de  Defesa Social,  de  Assistente  Executivo  de

Defesa Social e de Analista Executivo de Defesa Social,  lotados na Secretaria de

Estado de Defesa Social – Seds –, bem como adequar os percentuais utilizados para

calcular  o  Adicional  de  Local  de  Trabalho  pago  aos  servidores  lotados  em

estabelecimento prisional ou unidade socioeducativa que se expõem a situações de

desgaste psíquico ou de risco de agressão física.

Segundo a proposição, as tabelas de vencimento básico das mencionadas carreiras

serão reajustadas em 47,50% a partir  do primeiro dia do mês subsequente ao da

publicação  da  lei,  estendendo-se,  ainda,  o  reajuste  aos  servidores  inativos  que

fizerem jus à paridade. Os valores resultantes do aumento não serão deduzidos do

valor da Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei n° 15.787, de

27 de outubro de 2005.
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Propõe-se, ainda, alteração dos percentuais do vencimento básico utilizados para o

cálculo do Adicional de Local de Trabalho, os quais foram reduzidos à metade.

O  governador  do  Estado  afirma,  por  meio  da  Mensagem  nº  33/2015,  que  a

proposição “decorre de acordo pactuado entre o Governo e a entidade representativa

dos  servidores  da  Seds,  buscando  a  valorização  das  carreiras  mencionadas”.

Salienta ainda que “as medidas previstas na proposta encontram-se em conformidade

com  o  disposto  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  apresentando  adequação

orçamentária e financeira, notadamente no que concerne à lei orçamentária anual, ao

plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional que impeçam a tramitação do projeto, afirmando que o art. 66, III, “b”,

da Carta mineira, “(…) assegura ao Chefe do Executivo a iniciativa privativa para “a

criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e fundacional

e  a  fixação  da  respectiva  remuneração,  observados  os  parâmetros  da  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias (…).”. Quanto à competência legislativa, informou que “(...) o

Estado pode fazê-lo com respaldo no princípio autonômico”.

Entretanto,  com  o  intuito  de  sanar  incongruência  entre  a  vigência  do  reajuste

disposto no art. 1º e a vigência da lei, disposta no art. 4º, a Comissão de Constituição

e Justiça apresentou a Emenda nº 1, que retira a expressão de vigência do art. 1º e

retroage os efeitos da lei a junho de 2015 no art. 4º.

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

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.
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O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida – RCL

–, limite esse apurado ao final de cada quadrimestre (art. 22 da LRF). Ademais, o

parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do limite total, ou

seja 46,55%, a partir do qual certas medidas serão vedadas para evitar que o limite

máximo  seja  atingido.  Entre  elas  está  incluída  a  criação  de  cargo,  emprego  ou

função, bem como a concessão 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.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o governador do Estado enviou a esta

Casa o Ofício nº 359/2015, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão  –  Seplag  –,  destacando  que  o  projeto  tem  adequação  orçamentária  e

financeira, além de ser compatível com os limites de despesas determinados pela

LRF.

Ainda de acordo com o referido ofício, o impacto orçamentário-financeiro decorrente

da implementação da proposta será de R$18,8 milhões (dezoito milhões o oitocentos

mil reais) em 2015 e R$15,6 milhões (quinze milhões e seiscentos mil reais) em 2016,

tendo por base, para cada ano, o exercício anterior.

No que se refere ao enquadramento legal das despesas com pessoal, de acordo

com o Relatório de Gestão Fiscal, publicado no órgão oficial do Estado – o  Minas

Gerais, Diário do Executivo –, em 28 de maio de 2015, as despesas com pessoal do

Poder  Executivo  referentes  ao  período  de  maio  de  2014  a  abril  de  2015

corresponderam a 45,82% da RCL, atendendo aos ditames legais. Adicionando-se o

impacto da proposta em tela, verifica-se um incremento de 0,04% da despesa total

com pessoal do Poder Executivo com relação à RCL.

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.

Ademais, o Estado deverá observar o disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 2011,
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que  estabelece  as  condições  para  aplicação  de  recursos  financeiros  na  política

remuneratória. Nesse sentido, importa salientar que, conforme previsto no art. 6º da

referida  lei,  o  montante  de  recursos  apurados  para  a  implementação  da  política

remuneratória  deverá,  de  igual  modo,  custear  as  despesas  com  concessão  de

gratificações,  adicionais,  aumento  ou  reajuste  de  vencimentos  e  proventos,  entre

outros.

Ressaltamos que, por  força do art.  169, §1º,  I,  da Constituição da República,  a

aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Por fim, o governador do Estado encaminhou a esta Casa a Mensagem nº 57, de

26 de junho de 2015, na qual sugere quatro modificações à matéria, entre as quais

concordamos com as Propostas nºs 1 a 3. A Proposta nº 1 especifica os percentuais

do Adicional  de  Local  de  Trabalho  para  os  servidores  que ocupam a carreira  de

Médico da Área de Defesa Social.  Já a Proposta nº 2 revoga o art. 10 da Lei nº

21.333, de 26 de junho de 2014, o qual veda a redução do adicional enquanto o

servidor permanecer em exercício no mesmo estabelecimento prisional ou unidade

socioeducativa. A Proposta nº 3 altera o art. 1º no intuito de atualizar as tabelas de

vencimento básico do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005. Por último, a Proposta nº 4 altera o art. 4º do projeto, corrigindo incongruência

de  vigência  da  lei.  Cabe  destacar,  conforme  mencionado  na  mensagem,  que  as

propostas não acarretam impacto financeiro adicional ao projeto.

Em  face  das  propostas  que  foram  apresentadas  pelo  governador  do  Estado  e

visando a proceder a correções de técnica legislativa, apresentamos, ao final deste

parecer,  o  Substitutivo  nº  1  que  incorpora  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça e as Ppropostas de nºs 1 a 3, do governador do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.864/2015, em 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos, e pela rejeição da Emenda nº

1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Reajusta as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de

Defesa Social que especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Ficam reajustados em 47,5% (quarenta e sete vírgula cinco por cento) os

valores constantes nas tabelas de vencimento básico dos cargos das carreiras de

Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Analista

Executivo de Defesa Social, lotados na Secretaria de Estado de Defesa Social, a que

se referem, respectivamente, os itens I.1.1, I.1.2 e I.1.3 do Anexo I da Lei n° 15.961,

de 30 de dezembro de 2005.

§  1º  –  Em  virtude  do  reajuste  previsto  no  caput  deste  artigo,  as  tabelas  de

vencimento básico das carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente

Executivo de Defesa Social e Analista Executivo de Defesa Social, constantes no item

I.1 do Anexo I da Lei nº 15.961, de 2005, passam a vigorar na forma do Anexo desta

lei.

§  2º  –  O  disposto  no  caput  deste  artigo  aplica-se  aos  servidores  inativos  que

fizerem jus à paridade, nos termos da Constituição da República.

Art. 2º – O reajuste de que trata o art. 1° não será deduzido do valor da Vantagem

Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei n° 15.787, de 27 de outubro de

2005.

Art. 3º – Os incisos I a III do § 2º e I e II do § 3º do art. 1º da Lei nº 11.717, de 27 de

dezembro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

§ 2º – (...)

I – 47,5% (quarenta e sete vírgula cinco por cento) do vencimento básico, para os

servidores em exercício  nos estabelecimentos prisionais  com capacidade igual  ou

superior a oitocentos presos;

II – 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento) do vencimento básico, para os

servidores  em  exercício  nos  estabelecimentos  prisionais  com  capacidade  de

duzentos a setecentos e noventa e nove presos;
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III – 30% (trinta por cento) do vencimento básico, para os servidores em exercício

nos  estabelecimentos  prisionais  com  capacidade  de  até  cento  e  noventa  e  nove

presos.

§ 3º – (...)

I  – 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por  cento)  do vencimento básico, para os

servidores em exercício no Centro de Internação Provisória Dom Bosco;

II – 30% (trinta por cento) do vencimento básico, para os servidores em exercício

nas demais unidades socioeducativas.”.

Art. 4º – O servidor que, na data de início de vigência desta lei, ocupar cargo da

carreira de Médico da Área de Defesa Social e fizer jus ao Adicional de Local de

Trabalho instituído pela Lei nº 11.717, de 1994, terá o referido adicional calculado da

seguinte forma:

I  – 95% (noventa e cinco por cento)  do vencimento básico,  para o servidor  em

exercício em estabelecimento prisional com capacidade igual ou superior a oitocentos

presos;

II  –  75% (setenta e cinco por cento)  do vencimento básico,  para o servidor  em

exercício:

a)  em  estabelecimento  prisional  com  capacidade  de  duzentos  a  setecentos  e

noventa e nove presos;

b) no Centro de Internação Provisória Dom Bosco;

III – 60% (sessenta por cento) do vencimento básico, para o servidor em exercício:

a) em estabelecimento prisional com capacidade de até cento e noventa e nove

presos;

b) em unidade socioeducativa, ressalvado o disposto na alínea “b” do inciso II.

Art. 5º – Fica revogado o art. 10 da Lei nº 21.333, de 26 de junho de 2014.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 1º de junho de 2015.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Vanderlei Miranda – Rogério Correia – Durval

Ângelo – Felipe Attiê.
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ANEXO

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei nº , de de de 2015.)

“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 DE DEFESA SOCIAL

Carga horária: 30 horas

* – A Carreira de Auxiliar Executivo de Defesa Social, carga horária 30 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 30.6.2015.

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, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 30.6.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A Carreira de Assistente Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 30.6.2015.

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, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 30.6.2015.

Carga horária: 40 horas

* – A Carreira de Analista Executivo de Defesa Social, carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 30.6.2015.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1/2015

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, a proposição em epígrafe “autoriza
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o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a transferir recursos para o custeio

de despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil”.

Aprovada no 1º turno na forma original, retorna a matéria a esta comissão para

receber parecer de 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189,

do Regimento Interno.

Fundamentação

Pretende-se,  por  meio  da  proposição em exame, autorizar  a transferência,  pelo

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –, de recursos para o custeio

de despesas do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil. O valor a

ser repassado corresponderá a uma anuidade, estando a transferência condicionada

à celebração de convênio específico e ao atendimento das normas legais que incidem

sobre a matéria. Estabelece-se ainda a convalidação dos pagamentos realizados pelo

TJMG ao Colégio de Presidentes no período compreendido entre os anos de 2007 e

2014.

No 1º turno,  a Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise quanto aos

aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  não  detectou  óbices  à

normal tramitação do projeto e opinou por sua aprovação na forma original.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, as transferências de recursos

públicos  para  outras  esferas  de  governo,  seus  órgãos  ou  entidades,  ou  para

entidades do setor privado estão condicionadas à observância dos arts. 4º, I, “f”, e 26

da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF

–, que regem a matéria.  Esses dispositivos estabelecem que as transferências de

recurso  financeiro  para  entidades  públicas  e  privadas,  além  de  atenderem  às

condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, deverão ser autorizadas

por lei específica e estarem previstas no orçamento ou em seus créditos adicionais.

Pela análise do projeto, verifica-se que a transferência de recursos ao Colégio de

Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil está expressamente condicionada ao

cumprimento dos dispositivos legais citados.

Verifica-se,  também,  que  a  proposição  encontra  respaldo  no  entendimento  do

Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  TCEMG  –,  que,  em  consulta

formulada pelo presidente do TJMG (Processo nº 896.576), afirmou que “é possível a
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transferência de recursos, a título de custeio de despesas, a entidades formadas pela

associação de órgãos públicos de envergadura  constitucional,  mediante convênio,

desde que autorizada por lei  específica, prevista na Lei Orçamentária Anual e em

observância  às  condições  estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,

conforme previsto na Lei 4.320/1964, art. 4º e na Lei Complementar 101/2000, art. 4º,

I, 'f' e art. 26”.

Por  oportuno,  vale  lembrar  que  o  TJMG,  em  eventual  convênio  a  ser  firmado,

deverá indicar a dotação orçamentária que irá comportar os gastos, demonstrando a

existência e a reserva de recursos, conforme dispõe a Súmula nº 23 do TCEMG.

Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1/2015 na forma original.

Sala das Comissões, 29 de junho de 2015.

Tiago Ulisses, presidente e relator – Vanderlei Miranda – Rogério Correia – Durval

Ângelo – Felipe Attiê.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 282/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Administração  Pública,  a  proposição  em  epígrafe

solicita  à  Presidência  da  Assembleia  Legislativa,  nos  termos  regimentais,  o

encaminhamento de pedido de informações ao secretário de Estado de Defesa Social

em que sejam nominados os servidores da secretaria  que estão  à disposição de

sindicatos e a sua classe, conforme dispõem os incisos de I a IV do § 1º do art. 34 da

Constituição do Estado.

Publicada no Diário do Legislativo de 19/3/2015, compete à Mesa da Assembleia a

emissão de parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Por  meio  da  proposição  em  análise,  solicita-se,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado ao secretário de Estado de Defesa Social pedido de informações em

que  sejam  nominados  os  servidores  da  secretaria  que  estão  à  disposição  de



2034
____________________________________________________________________________

sindicatos e a sua classe, conforme dispõem os incisos de I a IV do § 1º do art. 34 da

Constituição do Estado.

Infere-se  do  art.  2º  da  Constituição  da  República  não  apenas  a  independência

funcional  atribuída  a  cada  um  dos  Poderes  do  Estado  como  também  a

interdependência  entre  eles,  com  o  objetivo  de  instituir  um  sistema  de  freios  e

contrapesos, por meio do qual é estabelecido mecanismo de controle recíproco entre

os  Poderes,  com  o  escopo  de  promover  o  equilíbrio  constitucional,  tornando-os

harmônicos e inter-relacionados.

Nesse diapasão, foram instituídos mecanismos de controle entre os Poderes, dos

quais se destacam aqueles que atribuem ao Parlamento, desde os primórdios de sua

criação, a competência para fiscalizar atos do poder público, especialmente os do

Poder  Executivo,  sob  as  formas,  principalmente,  de  autorização,  aprovação,

apreciação  e  suspensão.  O  art.  49  da  Constituição  da  República  e  o  art.  62  da

Constituição Mineira tratam das competências administrativas de natureza exclusiva e

privativa do Legislativo, nas esferas correspondentes, relacionadas ao exercício do

controle dos atos estatais.

No exercício do poder constituinte decorrente, o Constituinte Mineiro assegurou ao

Poder Legislativo mecanismos de controle dos atos do poder público, atribuindo-lhe

poder fiscalizatório,  especialmente em relação aos atos de competência do Poder

Executivo.  Destaca-se,  nesse  ponto,  o  inciso  XXXI,  do  art.  62  da  Constituição

Estadual, que atribui à Assembleia Legislativa competência privativa para “fiscalizar e

controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.”.

Como  instrumento  desse  poder  fiscalizatório,  a  Carta  Política  Mineira  instituiu

também  a  prestação  de  informações  pessoalmente  e  o  pedido  escrito  de

informações. Com efeito, a prestação pessoal de informações, em consonância com

o caput do art. 50 da Constituição da República, encontra-se regulada no  caput do

art. 54 da Carta Mineira, segundo o qual “a Assembleia Legislativa ou qualquer de

suas comissões poderão convocar  secretário  de  Estado,  dirigente de entidade da

administração indireta ou titular de órgão diretamente subordinado ao governador do

Estado  para  prestarem,  pessoalmente,  informações  sobre  assunto  previamente

determinado, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada”. Além
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disso, o inciso IV do § 2º do art. 60 atribui às comissões parlamentares a competência

para convocar as autoridades referidas no art. 54, ou outra autoridade estadual para

prestar informação sobre assunto inerente às suas atribuições.

Por  outro  lado,  os  §§  2º  e  3º  do  art.  54  atribuem  à  Mesa  da  Assembleia  a

possibilidade de realização de pedido escrito de informações: o primeiro assegura a

possibilidade de encaminhamento do pedido a secretário de Estado; o segundo prevê

que a Mesa poderá encaminhar o pedido “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.”.

Assim, o pedido escrito de informações ao secretário de Estado de Defesa Social,

por intermédio da Mesa da Assembleia Legislativa, respalda-se no §2º do art. 54 da

Constituição Mineira.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 282/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 317/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas, atendendo a requerimento do deputado Celinho do Sinttrocel, requer

seja encaminhado à presidente da Copasa pedido de informações consubstanciadas

no projeto, no planejamento das ações e no cronograma das atividades referentes à

implantação  do  esgotamento  sanitário  e  da  construção  da  estação  única  de

tratamento de esgoto para a região de Coronel Fabriciano e Timóteo.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 26/3/2015 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 serviço público de saneamento básico é de competência dos municípios, que
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podem executar esse serviço diretamente ou podem delegá-lo por meio de contratos

ou concessões a empresas especializadas. Em seu site, a Copasa informa que é de

sua responsabilidade a concessão da prestação dos serviços de água e esgoto dos

Municípios  de  Coronel  Fabriciano e Timóteo.  Os contratos  desses serviços foram

feitos individualmente pelos municípios e restritos aos respectivos territórios, pelo que

pudemos apurar a priori.

Entretanto, o autor do requerimento solicita que a Copasa encaminhe o projeto, o

planejamento  das  ações  e  o  cronograma  com  o  detalhamento  das  atividades

referentes à implantação do esgotamento sanitário e da construção da estação única

de  tratamento  de  esgoto  para  a  região  de  Coronel  Fabriciano  e  Timóteo.  Não

conseguimos aferir,  de  plano,  a  existência  desses estudos,  mas a  solicitação,  tal

como está redigida, é procedente e está dentro das competências da comissão que a

referendou.

A iniciativa da proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da Constituição do

Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de  encaminhar,  por

intermédio  da  Mesa,  pedido  escrito  de  informação  a  dirigente  da  administração

indireta do Estado. Ainda, conforme o disposto no art. 62, inciso XXXI, também da

Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do

Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

Por  sua  vez,  o  Regimento  Interno  da  Assembleia,  em  seu  art.  79,  VIII,  "c",

combinado  com  o  art.  233,  XII,  corrobora  o  disposto  na  Carta  Estadual,  ao

estabelecer  que  compete  privativamente  à  Mesa,  com  posterior  deliberação  do

Plenário,  emitir  parecer  sobre  “requerimento  de  informações  às  autoridades

estaduais, somente o admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em

trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos pela  aprovação do Requerimento  nº  317/2015 na

forma originalmente proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 372/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Administração Pública requer

ao presidente da Assembleia Legislativa que encaminhe à diretora de Educação e

Assistência  Social  da  Polícia  Militar  pedido  de  informações  sobre  os  alunos

matriculados nos Colégios Tiradentes e o vínculo desses alunos com os militares,

tendo em vista denúncias de que os colégios em questão têm matriculado alunos sem

vínculos com os militares em lugar dos dependentes destes.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo,  em  7/4/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise, apresentado pela Comissão de Administração Pública

em 24/3/2015, solicita à diretora de Educação e Assistência Social da Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais – PMMG – informações sobre os alunos matriculados nos

Colégios Tiradentes da Polícia Militar – CTPM – e qual o vínculo desses alunos com

militares.

Segundo denúncias recebidas, os colégios em questão têm recebido matrículas de

alunos sem vínculos com militares em lugar de alunos dependentes de militares. De

acordo com o parágrafo único do art. 6º da Lei Estadual nº 20.010, de 5/1/2012, que

dispõe sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências, a ordem de prioridade para a concessão de vagas dos CTPM é a

seguinte:

– dependentes de militares da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar;

– dependentes de servidores das carreiras administrativas e docentes da PMMG,

instituídas pela Lei nº 15.301, de 10/8/2004; e

– demais candidatos que preencham os requisitos de seleção das unidades.

Como se depreende do mencionado parágrafo, é permitido que o corpo discente

dessas  instituições  de  ensino  seja  composto  por  candidatos  que  não  sejam

dependentes de militares. No entanto, os dependentes de militares têm prioridade de
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matrícula sobre os dependentes dos servidores das carreiras da Lei nº 15.301, de

2004; e estes sobre os demais candidatos.

Se, de fato, conforme a denúncia recebida, os dependentes de militares não estão

conseguindo se matricular,  seria importante averiguar se esse não atendimento se

deve à falta de vagas nas unidades escolares ou à não observância das prioridades

estabelecidas pela Lei nº 20.010, de 2012. Desse modo, julgamos pertinente o pedido

de envio de informações para a PMMG.

Conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do art. 54 da Constituição Estadual, o

Poder Legislativo tem a prerrogativa de solicitar pedidos de informações a órgãos da

administração direta  e  indireta  do Poder  Executivo.  No entanto,  estes  devem ser

encaminhados aos titulares dos órgãos.

O requerimento em análise, portanto, deveria ser  encaminhado ao comandante-

geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e não ao titular de uma de suas

unidades  administrativas.  Por  conseguinte,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  que

retifica o destinatário do pedido de informações e solicita à PMMG que averigue e

informe a esta Casa se a priorização contida na Lei nº 20.010, de 2012, tem sido

observada nas matrículas realizadas pelos CPTM.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 372/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Administração  Pública  requer,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais

pedido de informações relativas ao processo de matrícula dos alunos dos Colégios

Tiradentes e se essas unidades escolares estão observando a prioridade prevista no

parágrafo único do art.  6º da Lei Estadual nº 20.010, de 5/1/2012, tendo em vista

denúncias  de  concessão  de  matrículas  a  alunos  sem  vínculo  com  militares  em

preterição aos dependentes destes.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 374/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, os deputados João Leite, João Vítor Xavier,

Gustavo Corrêa, Gustavo Valadares, Sargento Rodrigues e Wander Borges solicitam

ao  presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

informações  para  envio  de  cópia  da  deliberação,  devidamente  homologada  pelo

governador do Estado, que deu origem à Deliberação nº 1, de 11 de fevereiro de

2015,  da  Câmara  de  Coordenação  Geral,  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  –

CCGPCF.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  7/4/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  sob  análise  visa  obter  cópia  da  deliberação,  devidamente

homologada pelo governador do Estado, que deu origem à Deliberação nº 1, de 11 de

fevereiro  de  2015,  da  Câmara  de  Coordenação  Geral,  Planejamento,  Gestão  e

Finanças – CCGPCF.

Publicada em 11/2/2015 no Diário do Executivo, a Deliberação CCGPCF nº 1/2015

estabelece “diretrizes referentes à concessão de férias-prêmio ao servidor público da

Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais”.

Segundo o caput e o §1º do art. 1º, o afastamento do servidor público para gozo de

férias-prêmio  fica  limitado  a  um  mês  no  exercício  de  2015,  sendo  que  aqueles

servidores que estiverem em gozo das referidas férias quando da data de entrada em

vigor da deliberação poderão permanecer afastados até a integralização do período

de um mês, após o qual ficará vedado o início de novo período de afastamento.

Consta no documento citado que as medidas adotadas pelo Executivo estadual se
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fazem  necessárias  em  vista  da  necessidade  de  recomposição  do  quadro  de

servidores efetivos e das restrições orçamentárias da administração pública estadual.

Em sua justificação,  os  autores  alegam que a  Deliberação CCGPCF nº  1/2015

cassa  o  direito  constitucional  do  servidor  público  de  gozar  três  meses  de  férias-

prêmio após cinco anos de exercício.

Presidida pelo titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag

–, a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, segundo o

art. 2º do Decreto nº 43.227, de 24 de março de 2003, tem como competência:

“Art. 2° – (….)

I  –  Assessorar  o  Governador  do  Estado  no  estabelecimento  das  diretrizes  de

administração de pessoal, orientando, controlando, acompanhando e avaliando a sua

implantação, bem como recomendando medidas de correção ou ajustamento;

II – definir os critérios e as prioridades para implantação dos Quadros de Pessoal;

III  –  orientar,  controlar,  acompanhar  e  avaliar  os  resultados  da  aplicação  dos

critérios e a observância das prioridades de que trata o inciso anterior, bem como

exercitar os mesmos procedimentos relativamente aos Quadros já existentes;

IV – harmonizar os critérios técnicos e a elaboração dos planos de classificação de

cargos e funções e de remuneração;

V – aprovar e submeter à consideração do Governador do Estado, para, se for o

caso, posterior envio à Assembleia Legislativa, de projeto de lei de planos de carreira

e respectiva remuneração;

VI  –  estabelecer  a  política  geral  de  treinamento  de  pessoal  e  zelar  pela  sua

observância;

VII – acompanhar a evolução dos gastos com pessoal;

VIII  –  definir  a  política  de  remuneração,  compatibilizando-a  com  os  recursos

financeiros disponíveis”.

Por sua vez, o § 1º do referido artigo estabelece que as decisões da CCGPCF

devem ser: a) tomadas por maioria de votos; b) editadas por meio de deliberação; c)

assinadas por seu presidente; e d) homologadas pelo governador do Estado.

A  pretensão  de  se  obter  informação  acerca  do  cumprimento  de  requisitos

necessários para a validade de ato administrativo, como no requerimento em análise,
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encontra amparo no art. 74, § 1º, I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, que

determina que a fiscalização exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle

externo, abrange a “legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato

gerador  da  receita  ou  determinante  de  despesa e  do  que resulte  nascimento  ou

extinção de direito ou obrigação”.

Além disso, de acordo com o art. 62, XXXI, da referida norma, é competência do

Poder  Legislativo  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder  Executivo  e  de  sua

administração  indireta.  Dessa  forma,  a  pretensão  de  se  obter  as  informações

solicitadas tem amparo constitucional.

No que tange à iniciativa, o requerimento está respaldado pelo art.  54, § 2º,  da

Carta Estadual, que confere à Assembleia Legislativa a prerrogativa de encaminhar,

por meio de sua Mesa, pedido de informação a secretário de Estado, cuja recusa ou

não atendimento no prazo de 30 dias ou prestação de informação falsa importam em

infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Vale ressaltar  que  não foi  possível obter as informações solicitadas através dos

armazéns de dados a que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem acesso, ou

mesmo em sites oficiais do governo, o que justifica o encaminhamento do pedido à

Seplag.

Pelas razões abordadas, entendemos ser pertinente o requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 374/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 419/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Minas e Energia, a pedido do deputado Carlos Pimenta,

a  proposição  em  epígrafe  solicita  à  Presidência  da  Assembleia  Legislativa,  nos

termos regimentais,  seja encaminhado ao presidente da Companhia Energética de

Minas Gerais – Cemig – pedido de informações sobre quantos e quais são os poços
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artesianos situados no Norte de Minas que estão inoperantes por falta de ligação de

energia elétrica.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/4/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Por meio da proposição, solicita-se o encaminhamento de pedido de informações

ao presidente da Cemig acerca da relação de poços artesianos localizados na região

Norte do Estado que não estão operando por ausência de ligação de energia elétrica.

A ligação de energia elétrica para poços artesianos depende da solicitação das

prefeituras ou de associações comunitárias. Os poços devem estar  instalados em

pontos centrais de uma comunidade, providos de bombas responsáveis por puxar a

água e distribuí-la para uma caixa d'água única que a direciona, por gravidade, às

moradias.

A Cemig  possui  concessão para distribuição de energia  elétrica  a  774 dos  853

municípios  mineiros,  o  que  corresponde  a,  aproximadamente,  11  milhões  de

consumidores. Em publicação da empresa datada de 2011, consta o compromisso da

Cemig, via programa Luz para Todos, de garantia de ligação de energia elétrica para

o funcionamento de poços artesianos comunitários,  principalmente em localidades

rurais do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha que sofrem com a seca.

O Programa Luz para Todos é  coordenado pelo Ministério  de Minas e Energia,

operacionalizado  pela  Eletrobras  e  executado  pelas  concessionárias  de  energia

elétrica. No Estado, a principal executora é a Cemig, por meio do programa estadual

Universalização  do  Acesso  à  Energia  Elétrica  no  Campo.  De  acordo  com  dados

fornecidos  pela  própria  companhia,  desde  a  implantação  do  programa  Luz  para

Todos,  em  2003,  até  o  ano  de  2011  foram  investidos  R$10  milhões  para  a

eletrificação de 983 poços em Minas Gerais.

Dado o envolvimento da Cemig com a eletrificação de poços artesianos no Estado e

o  exercício  da  competência  fiscalizatória  desta  Casa,  consideramos  pertinente  a

solicitação da Comissão de Minas e Energia. No que se refere à legalidade do pleito,

de acordo com o § 3º do art. 54 da Constituição do Estado, compete à Mesa da
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Assembleia  encaminhar  pedido  de  informações  a  dirigente  de  entidade  da

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.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 419/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 427/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Segurança  Pública

requer  ao  presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da

Polícia Militar  pedido de  informações sobre  o  total  de apreensões de drogas  nos

últimos  três  anos  no  Estado,  especificando-se  os  tipos  e  quantidades  de

entorpecentes apreendidos em cada ano, bem como a quantidade de armas de fogo

e explosivos.

Após publicação no Diário do Legislativo de 18/5/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Comissão de Segurança Pública solicita ao presidente da Assembleia, por meio

do Requerimento nº  427/2015,  seja encaminhado ao comandante-geral  da Polícia

Militar pedido de informações sobre o total de apreensões de drogas nos últimos três

anos  no  Estado,  especificando-se  os  tipos  e  quantidades  de  entorpecentes

apreendidos em cada ano, bem como a quantidade de armas de fogo e explosivos.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da

Constituição  do  Estado,  segundo  o  qual  é  franqueado  à  Mesa  da  Assembleia

encaminhar pedido de informação 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
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prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização.

O pedido em tela se reveste de especial importância diante dos graves problemas

de violência e criminalidade enfrentados pelo Estado, que impõem desafio de grande

monta  à  gestão  das  políticas  públicas  de  segurança,  sobretudo  as  ações  de

segurança preventiva e de controle e fiscalização das divisas estaduais,  por onde

entram  explosivos,  armas  de  fogo,  veículos  roubados,  drogas  e  outros  materiais

ilícitos.

Nesse contexto,  destacam-se as operações denominadas Divisas Seguras,  que,

sob coordenação da Secretaria de Estado de Defesa Social, contam com o apoio de

estados limítrofes a Minas Gerais. Trata-se de um conjunto de ações integradas entre

a Seds, as Polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, as Receitas Estadual

e Federal, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

A necessidade de fiscalização das fronteiras nacionais e das divisas estaduais é

tema recorrente na ALMG, no qual a Comissão de Segurança Pública vem insistindo

há vários anos. Portanto, é pertinente que as informações resultantes do balanço das

apreensões de armas de fogo, drogas e explosivos em todas as ações das forças de

segurança do Estado nos últimos três anos sejam enviadas, detalhadamente, a esta

Casa.

Todavia,  em  respeito  à  boa  técnica  legislativa,  faz-se  necessário  aprimorar  a

redação do texto do requerimento, com o intuito de imprimir maior clareza ao contexto

do pedido de informação, o que fazemos por meio da apresentação de substitutivo.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 427/2015

na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Segurança  Pública  requer,  nos  termos  do  art.  54,  §  3º,  da

Constituição do Estado,  seja  encaminhado ao comandante-geral  da  Polícia  Militar

pedido de informação sobre  o  total  das apreensões de drogas,  armas  de fogo e
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explosivos nos últimos três anos no Estado, detalhando-se o tipo e a quantidade dos

itens apreendidos em cada ano nesse período.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 445/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em tela, o deputado Noraldino Júnior requer ao presidente

da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de

informações sobre o  programa Fica Vivo,  em especial  quanto  ao pagamento  dos

oficineiros, e a atual visão do governo do Estado sobre o programa.

Após publicação no Diário do Legislativo de 18/4/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O deputado Noraldino Júnior  solicita  ao presidente da Assembleia,  por  meio do

Requerimento nº 445/2015, seja encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido

de informações sobre o programa Fica Vivo, especialmente quanto ao pagamento dos

oficineiros, e a atual visão do governo do Estado em relação ao programa.

No que diz respeito à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da

Constituição  do  Estado,  segundo  o  qual  é  franqueado  à  Mesa  da  Assembleia

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.

O Fica Vivo é um programa estadual que tem por objetivo controlar e prevenir a

ocorrência  de  homicídios  dolosos  em  áreas  com  altos  índices  de  criminalidade

violenta. Executado por meio dos centros de prevenção à criminalidade – CPCs –, o

programa oferece oficinas de esporte, arte e cultura a jovens de 12 a 24 anos em

situação  de  risco  social.  Nas  áreas  onde  foi  implantado,  a  redução  média  de

homicídios  de  jovens  é  de  até  50%.  (Disponível  em:  <http://www.seds.

mg.gov.br/2013-07-09-19-17-59/programas-e-acoes>. Consulta em: 8 mai 2015).
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Articuladas com os aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos das áreas

atendidas pelo programa, as oficinas são estratégias de aproximação e atendimento

aos  jovens.  Os  responsáveis  pelas  oficinas,  chamados  de  oficineiros,  são

remunerados  e,  preferencialmente,  moradores  das  regiões  em  que  o  Fica  Vivo

desenvolve suas atividades. O atendimento realizado pelos oficineiros diferencia-se

do realizado pelos técnicos, tendo em vista estar mediado por um ofício e por um

saber que são próprios.

Diante  da  relevância  do  programa como política  de  prevenção  à  criminalidade,

reconhecemos  a  importância  do  pedido  de  informações  sobre  o  pagamento  dos

oficineiros, que têm uma atuação essencial para o bom resultado do Fica Vivo, e

sobre a atual visão do governo do Estado em relação ao programa.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 445/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 457/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Segurança  Pública

requer  ao  presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da

Polícia Militar pedido de informações sobre o andamento do processo de doação de

imóvel localizado no Município de Santa Luzia, tendo em vista o interesse em que

seja implantada nova unidade do Colégio Tiradentes nessa localidade, onde residem

inúmeros policiais militares.

Após publicação no Diário do Legislativo de 18/4/2015, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Comissão de Segurança Pública solicita ao presidente da Assembleia, por meio

do Requerimento nº  457/2015,  seja encaminhado ao comandante-geral  da Polícia
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Militar pedido de informações sobre o processo de doação de imóvel que se destinará

à implantação de uma unidade do Colégio Tiradentes no Município de Santa Luzia.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da

Constituição  do  Estado,  segundo  o  qual  é  franqueado  à  Mesa  da  Assembleia

encaminhar pedido de informação 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  a

responsabilização.

O  Colégio  Tiradentes,  criado  em  1949,  conta  aproximadamente  20  mil  alunos,

integra o sistema de ensino fundamental e médio mantido pela Polícia Militar e possui

15 unidades em todo o Estado, que oferecem vagas, preferencialmente, a filhos e

netos de policiais militares.

Portanto, as informações sobre o processo de doação de imóvel para a instalação

de uma unidade do Colégio Tiradentes no Município de Santa Luzia é de interesse da

Comissão de Segurança, considerando-se que nesse município, localizado no vetor

norte  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  residem  inúmeros  policiais

militares, cujos filhos e netos terão oportunidade de usufruir de ensino de qualidade.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 457/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 459/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Segurança Pública requer ao

presidente da Assembleia seja encaminhado ao governador do Estado, ao secretário

de Defesa Social e ao chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre as razões

da não aplicação da Lei Complementar Federal nº 144, de 2014.

O requerimento foi publicado no Diário do Legislativo de 18/4/2015 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

Inicialmente é impositivo esclarecer que o requerimento sob análise busca obter

informações  de  autoridades  estaduais  acerca  das  razões  de  o  Estado  de  Minas

Gerais se omitir em reconhecer o direito das policiais civis estaduais à aposentadoria

especial,  e,  assim,  negar  vigência  à  norma  insculpida  no  art.  1º,  II,  “b”,  da  Lei

Complementar  Federal  nº  51,  de  20/12/1985,  com  a  redação  dada  pela  Lei

Complementar Federal nº 144, de 15/5/2014.

Firmada essa premissa, é de ressaltar que a apresentação do requerimento guarda

íntima relação com as atribuições de fiscalização da atuação de órgãos do Estado,

que é atividade inerente às funções da Assembleia Legislativa e está prevista no art.

54, §§ 2º e 3º, da Constituição Estadual.  Com efeito, a omissão administrativa na

apreciação de pedido de aposentadoria especial formalizado por servidoras públicas

estaduais  que têm direito  ao referido benefício,  caso efetivamente tenha ocorrido,

vulnera  o  princípio  da  moralidade  administrativa,  na  medida  em  que  nega,

injustificadamente,  o  direito  público  subjetivo  de  servidora  pública  estadual  à

obtenção de resposta oficial sobre o seu pleito.

Além disso, a referida omissão também pode configurar ofensa ao respeito devido

pelo  Poder  Executivo  aos  efeitos  vinculantes  de  decisão  judicial  proferida  pelo

Supremo  Tribunal  Federal  –  STF  –  em  ação  direta  de  inconstitucionalidade:  No

julgamento da ADI nº 3.817/DF, o STF reconheceu que a Lei Complementar Federal

nº 51, de 1985, foi recepcionada pela Constituição de 1988, e conferiu aos policiais

civis o direito à aposentadoria especial,  desde que observadas as condições nela

previstas (STF, Pleno, ADI nº 3817/DF, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe em 2/4/2009). Na

medida  em  que  a  omissão  noticiada  redunda  no  indeferimento  desmotivado  dos

pedidos  de  aposentadoria  especial  formulados  por  policiais  civis  estaduais,

aperfeiçoar-se-ia,  em  tese,  o  desrespeito  à  decisão  judicial  que  vincula  o  Poder

Executivo estadual.

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 órgão do Poder Executivo.

Porém, é necessário destacar que ao governador do Estado, um dos destinatários



2049
____________________________________________________________________________

do  pedido  de  informações,  não  se  aplicam  as  sanções  previstas  no  art.  54  da

Constituição do Estado.

Finalmente, é de assinalar que a redação original do requerimento esclarece pouco

sobre  as  informações  efetivamente  pretendidas.  Assim,  de  forma  a  aprimorar  a

proposição, apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 459/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Segurança Pública requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado ao governador do Estado, ao secretário de Defesa Social e ao chefe da

Polícia Civil pedido de informações sobre as razões da omissão do Estado de Minas

Gerais em reconhecer o direito das policiais civis estaduais à aposentadoria especial

prevista no art. 1º, II, “b”, da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de

1985, com a redação dada pela Lei Complementar Federal nº 144, de 15 de maio de

2014.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 493/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em tela, o deputado Noraldino Júnior requer ao presidente

da Assembleia Legislativa seja encaminhado à secretária  de Estado de Educação

pedido de informações sobre as providências tomadas com relação à estrutura física

das Escolas Estaduais Ana Salles e Delfim Moreira, no Município de Juiz de Fora,

especificando  as  ações  que  foram  e  serão  realizadas,  os  prazos  de  suas

concretizações e os quantitativos dos custos financeiros.

Publicada no  Diário do Legislativo de 24/4/2015, foi a proposição encaminhada a
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este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Com  a  proposição  em  tela,  busca-se  obter  informações  detalhadas  acerca  da

recuperação física das Escolas Estaduais Ana Salles e Delfim Moreira, localizadas no

Município de Juiz de Fora. O requerimento é fruto de visita a essas escolas estaduais,

realizada pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 5/3/2015, a pedido

do autor, que esteve presente no evento.

Conforme  puderam  constatar  os  membros  da  aludida  comissão,  ambos

estabelecimentos de ensino se encontram em situação lastimável de depreciação. É

urgentemente necessário construir novas instalações para atender de forma digna e

segura  os  alunos da  Escola  Estadual  Ana Salles.  Para a  Escola  Estadual  Delfim

Moreira, por sua vez, é fundamental a restauração do Palacete Santa Mafalda, onde

sempre foram realizadas as atividades escolares.

Diante das condições de ambos os estabelecimentos, a Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia apresentou o Requerimento nº 362/2015 à Secretaria de Estado

de  Educação,  em  que  solicita  providências  para  construção  urgente  de  novas

instalações para a Escola Estadual Ana Salles, e o Requerimento nº 349/2015, em

que solicita informações à secretária de Educação e ao secretário de Transporte e

Obras  Públicas  sobre  o  processo  de  restauração  do  palacete.  O  primeiro

requerimento já foi encaminhado ao secretário de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais,  por  meio  do Ofício 454/2015/SGM; e o segundo requerimento,  com

parecer favorável da Mesa da Assembleia, aguarda votação no Plenário.

No Requerimento nº 349/2015 já foram solicitadas, portanto, informações acerca da

restauração do Palacete Santa Mafalda. Parece-nos, pois, que parte da proposição

em  análise  estará  atendida  com  a  aprovação  daquele  requerimento  e  não  se

justificaria enviar solicitações idênticas em dois requerimentos.

Mas é plenamente pertinente requerer informações sobre o cronograma das obras

a serem realizadas na Escola Estadual Ana Salles. Dessa forma, apresentamos ao

final deste parecer o Substitutivo nº 1 à proposição em análise.
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Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos pela  aprovação do Requerimento  nº  493/2015 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O deputado que  este  subscreve requer  à  V.Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre as providências

tomadas com relação à estrutura física da Escola Estadual Ana Salles, no Município

de Juiz de Fora, especificando as ações que foram e serão realizadas, os prazos de

suas concretizações e os quantitativos dos custos financeiros.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 510/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o deputado Noraldino Júnior requer ao

presidente  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ofício  ao  secretário  de

Estado  de  Saúde  solicitando  informações  sobre  o  motivo  de  os  ostomizados  e

urostomizados  de  Juiz  de  Fora  terem  um  fornecimento  precário  das  bolsas  de

ostomia por parte da empresa Saudelog Minas, bem como sobre os pagamentos à

referida empresa, sua situação fiscal e a distribuição de insumos.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  25/4/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, inciso VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento  em tela  visa  a  solicitar  informações  à  secretária  de  Estado de

Saúde sobre a ineficiência no serviço de entrega de bolsas coletoras de fezes e urina,

no Município de Juiz de Fora, que foi terceirizado para a empresa Saudelog, desde

que venceu a licitação para armazenamento e distribuição dos citados insumos em
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2013.  Por  meio  da  proposição  o  autor  requer  ainda  esclarecimentos  sobre  os

pagamentos realizados à empresa, sua situação fiscal e a distribuição de produtos.

Quando há deficiência no sistema digestivo ou urinário de um paciente, pode-se

realizar um procedimento clínico denominado ostomia para a abertura de um orifício

(ostoma) na parede abdominal que possibilite  a saída de fezes ou urina. Como a

excreção pelo ostoma não pode ser controlada voluntariamente, os pacientes devem

usar bolsas para a coleta do material  excretado. A reserva de bolsas é, portanto,

fundamental para a eficiência do procedimento.

Diante  da  inegável  necessidade  do  equipamento  para  garantir  aos  pacientes

ostomizados  bem-estar,  segurança  e  conforto,  consideramos  oportunas  as

informações solicitadas no requerimento em análise.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra amparo no § 2º do art. 54 da

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de

encaminhar pedido de informação, por meio de sua Mesa, a secretário de Estado.

Segundo o mesmo dispositivo, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação

de informação falsa importam crime de responsabilidade.

Fundamentados  no  mérito  do  pleito  apresentado,  na  constitucionalidade  da

iniciativa  e  no  Regimento  Interno  desta  Casa  Legislativa,  somos  favoráveis  à

aprovação da proposição em comento.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 510/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 515/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Saúde requer ao presidente

da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde

pedido de informações sobre a previsão de conclusão das obras do Hospital Regional

João Penido de Juiz de Fora e sobre a manutenção do atendimento ambulatorial do

referido hospital.
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Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/4/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise visa a obter informações sobre a previsão de conclusão

das obras do Hospital Regional João Penido de Juiz de Fora; sobre a possibilidade de

prestação do atendimento ambulatorial do referido hospital em outro local durante a

execução das obras; e sobre a previsão de reabertura do atendimento ambulatorial

no próprio hospital.

O Hospital Regional João Penido de Juiz de Fora, componente do Complexo de

Hospitais Gerais da Fundação Hospitalar  do Estado de Minas Gerais  – Fhemig –

desde 1º/6/1978, atende a população de Juiz de Fora e da região da Zona da Mata e

é  referência  no  cuidado  de  doenças  infectocontagiosas,  principalmente  aids  e

tuberculose. Também é referência em reabilitação, pois abriga o Centro de Medicina

Física  e  Reabilitação.  Presta  ainda  assistência  nas  clínicas  cirúrgica,  médica,

cardiológica,  pediátrica,  ginecológica,  psiquiátrica,  oftalmológica,  pneumológica,

urológica e otorrinolaringologia. Atualmente o hospital conta com leitos de unidade de

terapia intensiva – UTI – adulto e neonatal.

Em  obras  desde  abril  de  2014  para  reforma,  o  hospital  não  tem  atendido  à

demanda da região  por  serviços  ambulatorial  e  emergencial,  o  que tem  causado

transtornos à população do Município de Juiz de Fora e da região da Zona da Mata.

Em audiência pública realizada pela Comissão de Saúde no Município de Juiz de

Fora em 16/4/2015 para debater as dificuldades e demandas dos hospitais da Zona

da Mata,  o secretário  municipal de saúde de Juiz de Fora pediu à comissão que

solicitasse ao governo do Estado providências para que o Hospital Regional  João

Penido  possa  retomar  as  suas  atividades.  Segundo  o  secretário,  atualmente  são

mantidos 30 funcionários no hospital, apenas para cuidar dos equipamentos.

De fato, notícias sobre o atraso das obras do hospital vêm sendo publicadas no site

www.globo.com, nos jornais Tribuna de Minas e Hoje em Dia, entre outros veículos.

Entendemos  que  as  informações  solicitadas  no  requerimento  em  análise  são
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fundamentais  para  o  acompanhamento  das  obras  do  Hospital  João  Penido  e

pertinentes para que o Poder Legislativo possa exercer sua função fiscalizadora.

No que concerne à legitimidade da 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 pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da

Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 515/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 538/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas requer ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais – DER-MG – pedido de informações sobre a situação das

obras de pavimentação da Rodovia  MG-760 no entrocamento da  BR-262 – Cava

Grande, no contorno de Timóteo.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  1º/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Por meio do Requerimento nº 538/2015, a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas requer seja enviado ao diretor-geral do DER-MG pedido informações

sobre a situação das obras de pavimentação da Rodovia MG-760 no entrocamento

da BR-262 – Cava Grande, no contorno de Timóteo.

Há muito, a população local demanda a pavimentação do trecho, que possui 56,8

quilômetros.  Ação  ajuizada  pelo  Ministério  Público  do  Estado  paralisou  as  obras

desde o final de 2013.

A iniciativa da proposição encontra amparo legal. Na Constituição da República, o
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inciso X do art. 49 estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e

o controle dos atos do Poder Executivo. Na Constituição do Estado, os arts. 73 e 74

atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do

Estado, e o § 3º do art. 54 autoriza a Mesa da Assembleia a encaminhar pedido de

informação a autoridades estaduais, determinando que a recusa, o não atendimento

no  prazo  de  30  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infrações

administrativas, sujeitas a responsabilização.

Como  o  requerimento  atende  às  atribuições  de  fiscalização  e  controle

constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo, entendemos que merece ser

aprovado.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 538/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 539/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas requer ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem

do  Estado  de  Minas  Gerais  –  DER-MG  –  pedido  de  informações  acerca  do

cronograma para o início da execução das obras de melhoramento e pavimentação

no trecho da Rodovia MG-129 entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara, ou

sobre o andamento das obras, caso já iniciadas.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo em  1º/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Por meio do Requerimento nº 539/2015, a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas  requer  seja  enviado  ao  diretor-geral  do  DER-MG  pedido  de

informações  sobre  o  cronograma  para  o  início  da  execução  das  obras  de
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melhoramento e pavimentação no trecho da Rodovia MG-129, no entrocamento da

BR-381 entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara, ou sobre o andamento

das obras, caso já iniciadas.

As obras no trecho, que possui 20,84 quilômetros de extensão, já foram licitadas e

sua conclusão trará benefícios para os municípios da região, além de servir  como

uma via alternativa à Rodovia BR-381.

A iniciativa da proposição encontra amparo legal. Na Constituição da República, o

inciso X do art. 49 estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e

o controle dos atos do Poder Executivo. Na Constituição do Estado, os arts. 73 e 74

atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do

Estado, e o § 3º do art. 54 autoriza a Mesa da Assembleia a encaminhar pedido de

informações a autoridades estaduais, determinando que a recusa, o não atendimento

no  prazo  de  30  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infrações

administrativas, sujeitas a responsabilização.

Como  o  requerimento  atende  às  atribuições  de  fiscalização  e  controle

constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo, entendemos que merece ser

aprovado.

Conclusão

Opinamos pela aprovação do Requerimento nº 539/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 577/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por meio da proposição em

foco, requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado ao secretário de Estado

de Planejamento e Gestão pedido de informações consubstanciadas em cópias dos

relatórios  de  acompanhamento  do  9º  Objetivo  de  Desenvolvimento  do  Milênio,

pactuados pelo governo de Minas Gerais com o Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento – Pnud – no ano de 2012, particularmente com relação à meta de

redução da taxa de crimes contra a mulher.
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Após a publicação no Diário do Legislativo de 1°/5/2015, 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, aprovada na 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Assuntos Municipais e Regionalização de 12/3/2015, que teve por finalidade debater

a  violência  contra  a  mulher  no  Estado,  requer  à  Presidência da  Assembleia  seja

encaminhado,  ao  secretário  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  pedido  de

informações consubstanciadas em cópias dos relatórios de acompanhamento do 9º

Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, pactuados pelo governo de Minas Gerais

com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud – no ano de

2012, com relação à meta de redução da taxa de crimes contra a mulher.

Consoante com a função fiscalizadora e de controle do Parlamento, a Constituição

do Estado determinou,  em seu art.  54, § 3°,  que “a Mesa da Assembleia poderá

encaminhar pedido de informações a dirigente de entidade da administração indireta,

ao comandante-geral  da Polícia Militar  e a outras  autoridades estaduais (…)”.  De

acordo com o mesmo princípio, o art. 100, incisos IX e XVI, do Regimento Interno,

atribui  às  comissões,  em  razão  da  matéria  de  sua  competência,  da  matéria

compreendida  em  sua  denominação  ou  da  finalidade  de  sua  constituição,  a

competência de “encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito

de  informação  a  secretário  de  Estado,  a  dirigente  de  entidade  da  administração

indireta, ao comandante-geral da Política Militar e a outras autoridades estaduais”, e

“exercer a fiscalização e o controle dos atos da administração pública”.

Na audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização em

que se originou a proposição,  foi  enfatizado, pelo presidente da Comissão, que o

índice de morte de mulheres vítimas de violência em Minas Gerais,  entre 2009 e

2011, foi maior que a média nacional, tendo sido o maior índice na região sudeste,

entre outras estatísticas alarmantes sobre a violência contra as mulheres relatadas

pelos  convidados.  Foi  também relatada,  na reunião,  a repactuação de metas dos

Objetivos  de  Desenvolvimento  do  Milênio,  realizada  pelo  governo  estadual  e  o
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Pnud –, no ano de 2012,

que incluiu como meta a redução da taxa de crimes contra a mulher.

Os  Objetivos  de  Desenvolvimento  do  Milênio,  também  conhecidos  como ODM,

resultaram  de  um  pacto  firmado  no  ano  de  2000,  entre  191  países,  perante  a

Organização das Nações Unidas – ONU –, visando ao desenvolvimento humano. Na

ocasião, cada país redigiu sua carta de intenções, comprometendo-se a atingir oito

objetivos até 2015. Para cada objetivo, foram definidas algumas metas relacionadas a

diversos indicadores sociais de saúde, meio ambiente e educação, tendo como base

os níveis mensurados em 1990.

Tendo em vista que a época estabelecida para o alcance dos ODM foi marcada

para o período compreendido entre os anos de 2000 e 2015, iniciou-se, em 2012, um

debate sobre a "Agenda Pós-2015", em que se discutiu a criação dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável – ODS – e a avaliação do alcance dos ODM, estando

previsto, para setembro de 2015, um grande encontro internacional que celebrará o

fim do regime dos ODM e o início da nova agenda de desenvolvimento global.

O Estado de Minas Gerais conseguiu cumprir a quase totalidade das metas antes

de 2015 e, em 2012, o governo estadual convidou o Pnud para repactuar as metas,

estabelecendo maiores patamares para o desenvolvimento humano no Estado. Além

de  repactuar  as  metas  dos  oito  objetivos  já  estabelecidos,  foi  proposto  o  nono

objetivo, relacionado à segurança pública, que é "mais segurança e tranquilidade para

todos", cujas metas são:

���� redução da taxa de mortalidade;

���� redução da taxa de mortalidade por acidentes de trânsito;

���� redução da taxa de crimes contra a mulher.

No  que  diz  respeito  à  meta  de  redução da  taxa  de  crimes  contra  a  mulher,  o

documento  divulgado  pelo  governo  de  Minas  denominado  "Objetivos  de

Desenvolvimento do Milênio – ODMs – Repactuação" não explicita qual é o índice a

ser atingido nem com qual índice será comparado. Dessa forma, torna-se mais difícil

para a Assembleia e para os cidadãos mineiros, de um modo geral, acompanhar e

mensurar o seu alcance.  Por  esse motivo,  a demanda da Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização, além de pertinente, é mesmo necessária.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 577/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 600/2015

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o deputado Noraldino Júnior solicita seja

encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  a

previsão da conclusão das obras do Hospital Regional de Urgência e Emergência de

Juiz de Fora e sobre o orçamento necessário à sua conclusão.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/5/2015,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  visa  a  obter  informações  sobre  as  etapas  para

conclusão das obras do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Juiz de Fora,

sobre  o  orçamento  necessário  para  cada  etapa  e  sobre  a  participação federal  e

estadual no custeio da obra.

Em 5/10/2009, o secretário de Estado de Saúde e o prefeito municipal de Juiz de

Fora assinaram termo de compromisso para a construção do mencionado hospital,

que previa o início das obras em até 6 meses.

O novo hospital atenderia moradores de 94 municípios, com uma estrutura de 240

leitos, 40 unidades de terapia intensiva, 9 salas de cirurgia, 10 leitos semi-intensivos.

Haveria  também  um  pronto-atendimento,  com  7  consultórios,  16  leitos  para

observação e 176 leitos de enfermaria. Na parte assistencial,  a unidade hospitalar

prestaria  serviços  em  traumatologia,  urgência  e  emergência,  clínica  e  cirúrgica;

exames  por  imagens  e  gráficos;  cirurgias;  esterilização  de  material;  internação

intensiva e semi-intensiva; internação geral (AVC, clínica médica e cirúrgica).

Em  2012,  60% das  obras  do  hospital  haviam  sido  concluídas,  segundo  notícia

divulgada no site da Secretaria de Estado de Saúde em 15/12/2012 (disponível em:
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<http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/3804-ses-investe-637-milhoes-

para-construcao-do-hospital-regional-e-inaugura-nova-ubs-em-juiz-de-fora-sesmg>;

acesso em: 12 mai. 2015). Na mesma notícia, a secretaria informou a assinatura de

novo convênio com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora para o repasse de R$63,7

milhões, que seriam destinados à continuidade das obras de construção do hospital

regional, com previsão de conclusão no prazo de oito a dez meses.

Entretanto, as obras ainda não foram concluídas. De fato, notícias sobre o atraso

vêm sendo publicadas no site www.globo.com, nos jornais  Tribuna de Minas e Hoje

em dia, entre outros veículos.

Notícia  divulgada  em  12/3/2015,  no  jornal  Tribuna  de  Minas (disponível  em:

<http://www.tribunademinas.com.br/obras-do-hospital-regional-em-ritmo-lento/>;

acesso em: 12 mai. 2015), informou que a Secretaria de Estado de Saúde atribuiu a

interrupção  do repasse de  verbas  destinadas  à  obra  ao  fato  de  o  orçamento  do

Estado para 2015 não ter sido aprovado até aquela data.

Diante do impasse, entendemos que as informações solicitadas no requerimento

em  análise  são  fundamentais  para  o  acompanhamento  das  obras  do  hospital  e

pertinentes para que o Poder Legislativo possa exercer sua função fiscalizadora.

No que concerne à legitimidade da 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 pelos arts. 54, § 2º, e 62, XXXI, da

Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 600/2015.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 22 de junho de 2015.

Alencar da Silveira Jr., relator.
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

Adalclever Lopes – 603 – 625 – 1764 – 1766

Agostinho Patrus Filho – 356 – 811 – 1766 – 1786 – 1885

Alencar da Silveira Jr. – 181 – 188 – 278 – 356 – 415 – 522 – 524 – 603 – 682 – 684

– 783 – 784 – 801 – 1166 – 1351 – 1558 – 1618 – 1888 – 1894

Anselmo José Domingos – 217 – 356 – 693 – 704 – 711 – 712 – 874 – 1150 – 1383

– 1384 – 1421 – 1426 – 1442 – 1648 – 1665 – 1678 – 1682 – 1683 – 1755 – 1788 –

1808 – 1904 – 1929

Antônio Carlos Arantes – 148 – 357 – 406 – 813 – 1102 – 1361 – 1362 – 1558 –

1693 – 1696

Antônio Jorge – 674 – 718 – 728 – 904 – 1432 – 1558 – 1670 – 1854 – 1855 – 1856

– 1857 – 1865 – 1897

Antonio Lerin – 787 – 789

Arlen Santiago – 270 – 720 – 723 – 724 – 824 – 1558 – 1696 – 1706

Arlete Magalhães – 402

Arnaldo Silva – 357 – 725 – 727 – 729 – 1504

Bonifácio Mourão – 719 – 1346 – 1558 – 1627

Bosco – 249 – 253 – 387 – 874 – 892 – 1417 – 1778 – 1779 – 1878
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Braulio Braz – 389 – 390 – 629 – 1140

Cabo Júlio – 357 – 384 – 709 – 710 – 712 – 790 – 878 – 901 – 1162 – 1214 – 1217 –

1241 – 1246 – 1431 – 1435 – 1480 – 1481 – 1482 – 1483 – 1509 – 1559 – 1681 –

1682 – 1684 – 1685 – 1705 – 1714 – 1715 – 1717 – 1718 – 1808 – 1858 – 1859 –

1882 – 1884 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929

Carlos Pimenta – 405 – 554 – 740 – 771 – 1127 – 1128 – 1512 – 1558

Cássio Soares – 631 – 680 – 1123 – 1167 – 1619 – 1680 – 1759

Celinho do Sinttrocel –  357 – 510 – 992 – 1480 – 1482 – 1522 – 1637 – 1682 –

1683 – 1803 – 1860 – 1861 – 1862

Celise Laviola – 280

Cristiano Silveira – 726 – 733 – 798 – 1506 – 1515 – 1658 – 1714 – 1784 – 1801 –

1802 – 1877 – 1879

Cristina Corrêa – 888 – 890 – 891 – 893

Dalmo Ribeiro Silva – 271 – 346 – 347 – 357 – 570 – 602 – 703 – 734 – 748 – 771 –

877 – 1558 – 1687 – 1841 – 1842 – 1843 – 1857 – 1858

Deiró Marra – 523 – 1141

Dilzon Melo – 561 – 991 – 1559 – 1622 – 1775 – 1917 – 1918

Dirceu Ribeiro – 357 – 709 – 797 – 1357 – 1358 – 1791 – 1824 – 1837 – 1838
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Douglas Melo – 418 – 873 – 1126 – 1169 – 1773 – 1781 – 1916

Doutor Jean Freire – 280 – 357 – 730 – 732 – 733 – 1914

Doutor Wilson Batista – 1559

Duarte Bechir – 357 – 642 – 672 – 1215 – 1219 – 1481 – 1503 – 1558 – 1683 – 1763

– 1930

Durval Ângelo – 295 – 357 – 555 – 562 – 564 – 566 – 568 – 672 – 775 – 776 – 1236

– 1244 – 1348 – 1486 – 1487 – 1500 – 1503 – 1504 – 1825

Elismar Prado – 229 – 231 – 236 – 238 – 246 – 247 – 251 – 252 – 255 – 256 – 261 –

265 – 267 – 358 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 366 – 368 – 369 – 371 – 373

– 375 – 378 – 380 – 382 – 443 – 642 – 643 – 645 – 646 – 650 – 653 – 655 – 657 –

658 – 668 – 669 – 670 – 671 – 694 – 696 – 699 – 700 – 788 – 815 – 816 – 817 – 819

– 821 – 823 – 825 – 826 – 827 – 828 – 829 – 830 – 831 – 832 – 833 – 835 – 836 –

838 – 852 – 855 – 857 – 859 – 860 – 868 – 1093 – 1097 – 1100 – 1101 – 1125 – 1150

– 1153 – 1170 – 1179 – 1180 – 1181 – 1182 – 1210 – 1212 – 1387 – 1394 – 1397 –

1398 – 1399 – 1401 – 1403 – 1405 – 1406 – 1515 – 1625 – 1626 – 1628 – 1629 –

1630 – 1632 – 1633 – 1634 – 1636 – 1637 – 1638 – 1639 – 1640 – 1641 – 1642 –

1647 – 1708 – 1713 – 1754 – 1756

Emidinho Madeira – 1504

Fabiano Tolentino – 1164

Fábio Avelar Oliveira – 629 – 640

Fábio Cherem – 702 – 814 – 1161 – 1391 – 1659 – 1859 – 1892 – 1921
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Felipe Attiê – 807 – 1124 – 1138 – 1143 – 1229 – 1349 – 1350 – 1375 – 1482 – 1559

– 1656 – 1846 – 1847 – 1869 – 1870 – 1924

Fred Costa – 167 – 189 – 221 – 269 – 779 – 781 – 1368 – 1373 – 1377 – 1380 –

1381 – 1383 – 1384 – 1386 – 1390 – 1410 – 1418 – 1419 – 1420 – 1421 – 1426 –

1516 – 1517 – 1520 – 1522 – 1525 – 1559 – 1678 – 1744 – 1746 – 1748 – 1752 –

1755 – 1783 – 1785 – 1889 – 1895 – 1898 – 1902 – 1904

Geisa Teixeira – 392 – 404 – 560

Geraldo Pimenta – 357 – 1217 – 1313 – 1780 – 1871 – 1927 – 1928

Gil Pereira – 386 – 1224 – 1228 – 1559 – 1769 – 1830

Gilberto Abramo – 155 – 403 – 421 – 737 – 738 – 1118 – 1432 – 1559 – 1762

Glaycon Franco – 357 – 1868

Gustavo Corrêa – 290 – 293 – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306 – 307 – 308

– 309 – 310 – 311 – 312 – 556 – 563 – 642 – 710 – 1148 – 1488 – 1502 – 1516 –

1558 – 1643 – 1644 – 1700 – 1735 – 1814

Gustavo Valadares – 724 – 786 – 877 – 1379 – 1506 – 1558 – 1693 – 1698 – 1699 –

1701 – 1702 – 1703 – 1764 – 1800

Hely Tarqüínio – 357 – 436

Inácio Franco – 792 – 793 – 794 – 1146 – 1147 – 1149 – 1792 – 1793

Ione Pinheiro – 249 – 357 – 1129 – 1558 – 1864 – 1865
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Iran Barbosa – 281 – 809 – 1881

Isauro Calais – 282 – 357 – 715 – 719 – 992 – 1513 – 1657

Ivair Nogueira – 225 – 391 – 992 – 1142 – 1646 – 1653 – 1686 – 1787

João Alberto – 147 – 149 – 151 – 357 – 632 – 661 – 1362 – 1765 – 1789 – 1839

João Leite – 223 – 280 – 357 – 886 – 887 – 1355 – 1558 – 1620 – 1702 – 1822

João Magalhães – 357

João Vítor Xavier – 150 – 153 – 156 – 160 – 164 – 165 – 169 – 434 – 435 – 721 –

1227 – 1558 – 1703 – 1706 – 1708 – 1832 – 1833 – 1834 – 1835

Lafayette de Andrada – 152 – 171 – 180 – 181 – 182 – 300 – 301 – 302 – 303 – 304

– 305 – 306 – 307 – 308 – 309 – 310 – 311 – 439 – 441 – 561 – 565 – 567 – 812 –

1492 – 1496 – 1499 – 1503 – 1505 – 1558 – 1698 – 1701 – 1840

Leandro Genaro – 898 – 1559

Léo Portela – 226 – 407 – 417 – 422 – 423 – 429 – 433 – 678 – 679 – 878 – 879 –

1090 – 1165 – 1177 – 1360 – 1364 – 1374 – 1408 – 1413 – 1430 – 1504 – 1618 –

1621 – 1680 – 1801 – 1907 – 1910 – 1911 – 1937

Leonídio Bouças – 270 – 357 – 877 – 1218 – 1516

Luiz Humberto Carneiro – 271 – 273 – 677 – 709 – 1435 – 1558 – 1682 – 1755 –

1758 – 1770
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Marília Campos – 172 – 175 – 178 – 186 – 732 – 889 – 1218 – 1716

Mário Henrique Caixa – 1388

Missionário Marcio Santiago – 1512

Neilando Pimenta – 151 – 158 – 161 – 1558

Noraldino Júnior – 272 – 273 – 274 – 357 – 443 – 444 – 445 – 446 – 447 – 743 –

1130 – 1504 – 1511 – 1663 – 1671 – 1672 – 1678 – 1744 – 1746 – 1748 – 1760 –

1777 – 1782 – 1926

Nozinho – 1158 – 1367 – 1496 – 1516 – 1666 – 1803

Paulo Guedes – 224

Paulo Lamac – 313 – 356 – 690 – 804 – 810 – 1120 – 1178 – 1242 – 1520 – 1826 –

1866 – 1867 – 1868

Professor Neivaldo – 431 – 1243 – 1503 – 1523 – 1713

Ricardo Faria – 357 – 675 – 870 – 872 – 893 – 1840

Roberto Andrade – 357 – 639 – 795 – 1559 – 1750

Rogério Correia – 293 – 295 – 357 – 555 – 558 – 890 – 897 – 1121 – 1122 – 1238 –

1242 – 1243 – 1244 – 1501 – 1510 – 1517 – 1569 – 1710 – 1718 – 1767 – 1828 –

1874 – 1938

Rosângela Reis – 218 – 220 – 1919 – 1920
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Sargento Rodrigues – 280 – 284 – 293 – 296 – 297 – 298 – 299 – 300 – 388 – 630 –

637 – 681 – 688 – 710 – 774 – 775 – 877 – 902 – 994 – 1213 – 1214 – 1217 – 1218 –

1219 – 1234 – 1237 – 1325 – 1326 – 1352 – 1354 – 1439 – 1481 – 1482 – 1483 –

1486 – 1490 – 1492 – 1493 – 1500 – 1507 – 1558 – 1567 – 1569 – 1682 – 1685 –

1713 – 1719 – 1740 – 1798 – 1807 – 1808 – 1843 – 1844 – 1845 – 1846 – 1929 –

1938

Thiago Cota – 392 – 818 – 991 – 1092 – 1218 – 1621 – 1662 – 1686 – 1687 – 1794

– 1797 – 1929 – 1930

Tiago Ulisses – 181 – 437 – 558 – 1480 – 1635 – 1655 – 1766

Tito Torres – 707 – 1559 – 1654

Tony Carlos – 357 – 1088 – 1432

Ulysses Gomes – 403 – 603 – 625 – 660 – 800 – 878 – 893 – 898 – 1346 – 1347 –

1623 – 1785 – 1836 – 1915 – 1930

Vanderlei Miranda – 294 – 884 – 887 – 1246 – 1514

Wander Borges – 357 – 687 – 875 – 1515 – 1559 – 1809 – 1810 – 1925 – 1926

Acordo de Líderes – 277 – 736

Bloco Minas Melhor  – 1862 – 1863

Bloco Verdade e Coerência – 1848 – 1849 – 1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854

Comissão Conjunta – 1004 – 1019 – 1021 – 1022 – 1041 – 2001 – 2019
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Comissão de Administração Pública  – 114 – 344 – 970 – 1006 – 1029 – 1257 –

1303 – 1549 – 1723

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 314 – 321 – 325 – 328 –

534 – 708 – 709 – 875 – 876 – 877 – 905 – 917 – 1023 – 1483 – 1549 – 1686 – 1721

– 1804 – 1805 – 1806 – 2014

Comissão de Constituição e Justiça – 67 – 69 – 73 – 76 – 89 – 271 – 318 – 334 –

336 – 463 – 465 – 467 – 470 – 472 – 473 – 474 – 475 – 477 – 478 – 482 – 487 – 488

– 492 – 495 – 498 – 501 – 503 – 506 – 526 – 539 – 542 – 547 – 759 – 760 – 762 –

764 – 765 – 769 – 925 – 927 – 928 – 930 – 931 – 933 – 935 – 936 – 937 – 938 – 939

– 940 – 949 – 952 – 958 – 963 – 965 – 968 – 1020 – 1248 – 1328 – 1329 – 1332 –

1333 – 1334 – 1460 – 1461 – 1462 – 1464 – 1468 – 1470 – 1473 – 1482 – 1579 –

1603 – 1729 – 1731 – 1938 – 1941 – 1942 – 1945 – 1946 – 1947 – 1953 – 1955 –

1957 – 1960 – 1962

Comissão de Cultura – 453 – 874 – 1575 – 1587 – 1932

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 272 – 331 – 945 – 947 –

1215 – 1216 – 1681 – 1683 – 1871

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defic iência – 317 – 572 – 1054

– 2002

Comissão de Direitos Humanos – 452 – 710 – 914 – 1018 – 1044 – 1061 – 1218 –

1683 – 1806 – 1807 – 1932

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia – 455 – 1720
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Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 66 – 320 – 469 – 470 – 1028 – 1052 –

1214 – 1605 – 1606 – 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 117 – 327 – 340 – 342 –

974 – 1013 – 1037 – 1069 – 1254 – 1256 – 1433 – 1478 – 1553 – 1556 – 1559 –

1561 – 1591 – 1607 – 1724 – 1725 – 1743 – 2018 – 2020 – 2021 – 2022 – 2025 –

2031

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ável – 272 – 273 – 462 –

711 – 712 – 1014 – 1038 – 1684 – 1930 – 1931

Comissão de Minas e Energia – 527 – 1012 – 1538

Comissão de Participação Popular – 457 – 992 – 1532

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial – 272 – 273 – 329 – 1058 –

1540 – 1727 – 1807 – 1810 – 2009

Comissão de Combate e Prevenção ao Uso de Crack e o utras Drogas – 324 –

907 – 1213 – 1576 – 1930 – 1931 – 1940

Comissão de Redação – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 –

1974 – 1996 – 1998

Comissão de Saúde – 62 – 461 – 529 – 873 – 874 – 923 – 1059 – 1217 – 1433 –

1434 – 1527 – 1534 – 2004

Comissão de Segurança Pública – 270 – 271 – 458 – 530 – 536 – 545 – 707 – 708

– 971 – 1016 – 1034 – 1066 – 1068 – 1213 – 1218 – 1219 – 1336 – 1431 – 1432 –

1547 – 1554 – 1557 – 1578 – 1579 – 1582 – 1686 – 1808 – 1809 – 1950 – 2008 –

2017|
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pública s – 450 – 908 – 1030 –

1215 – 1216 – 1217 – 1537 – 1928 – 1929 – 1931

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperat ivismo – 544 – 875 – 1009

– 1574 – 2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Soci al – 316 – 535 – 918 – 1042

– 1049 – 1219 – 1220 – 1253 – 1327 – 1331 – 1451 – 1453 – 1456 – 1465 – 1536 –

1539 – 1807 – 1943 – 1944

Comissão Especial – 61 – 1045 – 1251 – 1252 – 1340 – 1548 – 1552 – 1580 – 1581

– 1610 – 1719 – 2013

Comissão Extraordinária das Águas  – 1525

Comissão Extraordinária das Mulheres  – 1008 – 1213 – 1533

Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais – 459 – 710 – 1050 – 1215 –

1218 – 1544 – 1546 – 1572 – 1807 – 1809 – 1925 – 1926

Decisão da Presidência – 88 – 277 – 736 – 1815

Mesa da Assembleia – 575 – 577 – 578 – 580 – 582 – 584 – 586 – 588 – 590 – 592

– 594 – 597 – 598 – 599 – 601 – 976 – 977 – 978 – 981 – 982 – 985 – 986 – 988 –

990 – 1999 – 2033 – 2035 – 2037 – 2039 – 2041 – 2043 – 2045 – 2046 – 2047 –

2049 – 2051 – 2052 – 2054 – 2055 – 2056 – 2059

Palavras do Presidente – 518 – 524 – 745 – 756 – 1003 – 1308 – 1449 – 1814 –

1815


